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RESUMO 

 
ASPECTOS DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS, E 
SEUS USOS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE PERNAMBUCO 
 
 
 
 
 

As comunidades indígenas de Pernambuco vivem em luta para o seu 

reconhecimento perante a sociedade e sobrevivência. Ao longo dos anos os povos 

indígenas que habitavam as terras do litoral, foram sendo expulsos de suas terras 

pelos processos de urbanização. A sociedade que foi assumindo posições na região 

não respeitava as culturas desse povo ocasionando conflitos que provocaram o 

extermínio de muitos indígenas fazendo com alguns procurassem abrigos nas terras 

mais remotas. 

 

São reconhecidos como índios aqueles que assim o julgam ou aqueles 

que são considerados índios pela sociedade. Em Pernambuco são registrados 09 

etnias que vivem nas regiões do Agreste e sertão. 

 

O Estado de Pernambuco, devido a sua posição geográfica, não favorece 

em toda a sua extensão local com os recursos hídricos apropriados para o 

abastecimento d água.  O povo indígena necessitando de atenção à saúde 

conquistou através do Ministério da Saúde o direito ao abastecimento d’água dentro 

das aldeias reconhecidas pelo governo federal. 

 

O processo de abastecimento d’água nas comunidades indígenas foi 

iniciado a partir de 1999 e ainda está sendo implantado para atendimento a todas as 

aldeias de Pernambuco.  

 

Está descrita, na dissertação, a característica dos abastecimentos d’água 

dessas comunidades, como foram implantadas e maneira que estão sendo 

realizadas as operações dos sistemas e seus problemas específicos e as sugestões 

de possíveis soluções.. 
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ABSTRACT 
 
 
 
CHARACTERISTICS OF SURFACE WATER AND GROUNDWATER  AND ITS 
UTILIZATION BY NATIVE PEOPLE COMMUNITIES ON PERNAMBUCO STATE, 
BRAZIL 
 
 
 

 

Native people communities of  Pernambuco State in Brazil live in a 

continuous struggle for surviving and for being respected by society. For centuries 

native people that lives on humid regions near the coast have been pushed from their 

homelands by the agriculture and farming development processes. Society didn’t 

respect native culture, there were many conflicts which exterminated many 

indigenous inhabitants and force the remnants of  their people to get shelter in 

remote semiarid lands. 

Brazilian law recognize as indigenous people, either those individuals who 

say they are indigenous or those who are considered indigenous by other people. In 

Pernambuco there are 9 indigenous races who live in semiarid areas on the so called 

“agreste” region and “sertão” region. 

Some parts of Pernambuco state has not enough water resources  and 

there are places with water scarcity. The Health Ministery of Federal Government is 

responsible for indigenous people water supplying.   

The process for water supplying has begun in 1999 by FUNASA ( National 

Health Foundation) and gradually water systems are been implemented to 

indigenous villages. 

This master degree dissertation describes water systems characteristics 

for indigenous village supplying, their implementation, their operation and 

maintenance, and suggestions of possible solutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca da água em quantidade e qualidade adequadas para atendimento 

de suas necessidades básicas, tem sido uma atividade constante das comunidades, 

desde que o homem começou a se estabelecer em aldeias e cidades. 

As aldeias e cidades antigas sempre se estabeleciam próximo de cursos 

d’água que serviam para abastecimento, busca de alimento e na época muitas 

vezes era a única via de transporte. 

Os índios de Pernambuco há 500 anos atrás conviviam harmoniosamente 

com a natureza, e possuíam o conhecimento empírico do ciclo das chuvas e dos rios 

e riachos, e sabiam também utilizar a água de forma adequada. 

A chegada do homem branco provocou grandes mudanças na situação 

existente. Por um lado ao longo dos séculos o meio ambiente foi extremamente 

modificado e principalmente nas últimas décadas a qualidade da água vem sendo 

bastante degradada. Por outro lado os indígenas que habitavam áreas com grande 

fartura de água foram sendo dizimados e empurrados para as áreas mais secas do 

Estado, principalmente na época do ciclo da cana-de-açúcar, e atualmente sofrem 

bastante para conseguir o suprimento diário de água.   

É paradoxal observar que os índios passaram do estágio de senhores da 

natureza para hoje, em Pernambuco, precisarem de apoio e proteção para suprir 

suas necessidades de água. Sem dúvida, o Estado brasileiro tem uma dívida social 

com as nações indígenas que foram exploradas durante muitos anos e deve prestar 

todo apoio para a proteção da saúde e o abastecimento d’água das diversas etnias 

indígenas remanescentes. 

A legislação brasileira (Brasil) reconhece a obrigação do Estado para com 

os povos indígenas, sendo a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) o órgão 

responsável pela proteção dos índios e nos últimos anos a FUNASA (Fundação 

Nacional de Saúde) recebeu a incumbência de zelar pela saúde do índio e pelo 

abastecimento d’água. 
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1.1 Objetivos do Trabalho 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a situação atual do 

abastecimento d’água das comunidades indígenas, levando em conta a 

disponibilidade dos recursos hídricos e as características técnicas e econômicas 

envolvidas. 

Como objetivos específicos podem ser citados: os levantamentos das 

condições gerais da adução e distribuição da água nas comunidades, a identificação 

dos principais problemas, as formas de captação e distribuição da água, a análise da 

situação da operação e manutenção dos sistemas e o levantamento de custos para 

implantação e manutenção dos sistemas. 

 
1.2 Organização do Trabalho 
 

O trabalho está dividido em capítulos que estão sintetizados da seguinte 
forma: 

No capitulo 2, apresenta-se um breve histórico dos povos indígenas de 

Pernambuco por grupos constituídos segundo os seus costumes e hábitos. Também 

estão descritas as localidades por eles habitadas quanto à posição geográfica. 

No capitulo 3, é apresentado a hidrologia das regiões onde estão 

localizadas as etnias e suas características. Os tipos de aqüíferos são descritos, 

como também, as características das bacias hidrográficas localizadas nas regiões 

das etnias. 

No capitulo 4, apresenta-se as características das utilizações das águas 

nas aldeias e tipos de abastecimentos. Os tipos de poços e formas de construção 

também são comentados neste capítulo. 

No capítulo 5, são apresentadas as formas de utilização dos recursos 

hídricos (superficiais e subterrâneos) e suas características. São exibidas em 

quadros as qualidades de algumas águas utilizadas para o abastecimento e as 

características de alguns poços profundos executados para o emprego nos 

sistemas.  

No capítulo 6, apresenta-se a parte operacional do sistema. Como é a 

forma para implantação dos sistemas, o processo de escolha de operadores para os 

sistemas, a maneira como é realizada a manutenção e os custos para implantação e 

operação dos sistemas. 
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No capítulo 7 estão descritos alguns comentários com base no que foi 

apresentado e algumas sugestões para o melhor aproveitamento dos recursos 

hídricos para a comunidade indígena. 
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2 COMUNIDADES INDÍGENAS DE PERNAMBUCO 

 

 

Com um total de 9 etnias os índios de Pernambuco encontram-se nas 

regiões do Agreste e Sertão Pernambucano. Ao longo de vários séculos, a 

exploração dos "brancos" fez com que cada vez mais os índios deixassem as 

melhores terras do litoral, e se deslocassem para Oeste em direção ao semi-árido do 

Estado (UFPE, 2003; Ramos, 1986). 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é o órgão que protege os índios e 

faz cumprir os artigos da Constituição Federal, relativos às terras e as comunidades 

indígenas. 

Na área da Saúde, o órgão responsável é a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) que a partir de 1999 assumiu a responsabilidade de estruturar o 

subsistema de atenção à Saúde Indígena, integrado ao Sistema Unificado de Saúde  

(SUS). Nesse processo, a FUNASA ficou encarregada de providenciar o 

abastecimento d’água das comunidades indígenas nas localidades em que não 

havia suprimento público de água ou havia deficiências municipais para esse fim. 

Além disso, a FUNASA também providenciou a construção de privadas higiênicas, e  

a construção de banheiros nas moradias indígenas. 

As etnias estão divididas, no Estado de Pernambuco conforme figura 2.1 e 

a seguir estão indicadas com mais detalhes. 
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Figura 2.1 – Distribuição geográfica dos povos indígenas de Pernambuco. Fonte: DSEI/PE – FUNASA (2003) 
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2.1 Xucuru 
 

A reserva dos Xucuru está localizada a 212 km do Recife, no município de 

Pesqueira, região do agreste. A população estimada no último Censo de 2000 é de 

8537 com 658 residências com um total de 50 aldeias.  

O aldeiamento situado na Serra do Ororubá pode ter sido datada desde a 

época da colonização portuguesa podendo ter sido registrado em carta 

documentada de 1690 de Doação de Sesmaria, (CONDEPE, 1981).  

A disputa pela posse das terras nesta região entre o povo Xucuru e 

fazendeiros tem levado a concentração fundiária e práticas agressivas que 

reacedem os velhos costumes dos coronéis do passado. Em maio de 1998, o líder 

dos Xucurus, o cacique Chicão (Francisco de Assis) foi assassinado por lutar pela 

demarcação das terras tendo conquistado alguns avanços sobre o reconhecimento 

cultural e étnico. 

 

 
Figura 2.2 – Comunidade indígena da etnia Xucuru, em Pesqueira, participando da dança do Toré. 
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O povo Xucuru (Figura 2.2) sobrevive da agricultura, com lavouras de 

milho, feijão e mandioca que são com.sumidos pelas famílias e uma pequena parte 

comercializada nas feiras de Pesqueira. 

A produção é pequena ocasionada pelo fator terra, poucos dispõem de 

aproximadamente ½ ha, a maior parte das famílias trabalham em terras de outros 

índios ou de civilizados que em troca obrigam os índios a plantarem capim que ao 

final da colheita servirá de alimentação para o gado. 

 

2.2 Truká 
 

As aldeias Truká (Figuras 2.3 e 2.4), estão localizadas na Ilha de 

Assunção na região do médio São Francisco, entre os estados da Bahia e 

Pernambuco, município de Cabrobó em Pernambuco. A agricultura é a principal 

fonte de subsistência com as lavouras irrigadas de arroz e cebola. A pesca tornou-se 

limitada após o controle da represa de Sobradinho sendo uma atividade importante 

como complemento alimentar da população da ilha. Segundo o Censo de 2000 a 

população total é de 2.756 habitantes. 

A área da Ilha é de aproximadamente de 6.000 ha. A colonização da Ilha é 

datada de 1722 por missionários católicos  e ao longo dos anos como contribuição 

receberam doação de terras pelos índios o que ocasionou algumas revoltas com o 

passar dos anos. A retomada da posse é fonte de discussão entre a FUNAI e o 

governo do Estado que possue 1.219 ha na qual estão pequenos e médios 

lavradores e a SEMEMPE – Companhia de Sementes e Mudas de Pernambuco, 

órgão da Secretaria da Agricultura. As negociações prevêem a possibilidade de 

reserva de 600 ha da Ilha para a comunidade Truká, (CONDEPE, 1981). 
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Figura 2.3 – Plantação de arroz da aldeia Truká na Ilha de Assunção (Cabrobó-PE). 

 

 
Figura 2.4 – Casa de família Truká, feita de Taipa com abastecimento d’água bombeada do rio São 
Francisco. 
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Os índios fazem seus roçados de feijão, milho, batata, arroz, e mandioca 

em pequenas ilhas, em determinadas épocas do ano. Na maioria dos casos, os 

índios trabalham para os fazendeiros da região ou fazem parceria com os “brancos” 

para trabalharem em suas terras e pagam com o resultado da colheita o capital 

inicial do proprietário.  

Devido a perseguições, os índios Truká passaram alguns anos 

escondendo suas identidades étnicas e culturais. Ainda reúnem-se duas vezes por 

semana para dançar o Toré comandados pelo cacique e pajé, autoridades locais e 

porta-vozes da comunidade. 

  

2.3 Pankararu 
 

Distribuem-se em 03 municípios pernambucanos Tacaratu, Jatobá e 

Petrolândia numa área total de 14.224 hectares e uma população total de 4.062 e 

863 residências. Sobrevivem da agricultura e comercializam produtos como pinha, 

caju, banana, goiaba, coco e algumas lavouras de milho, mandioca e algodão. O 

artesanato é outra fonte de comercialização que geralmente é confeccionado pelas 

mulheres. 

A fundação do aldeiamento está datada do surgimento da vila de Tacaratu 

no século XVII cujo agrupamento dos índios recebeu o nome de Cana Brava. A 

missão de catequese dos índios deu origem à atual cidade de Tacaratu encontrada 

em documentos datados de 1752 e a existência de uma capela consagrada a Nossa 

senhora da Saúde. A partir do século XIX a expansão dos posseiros brancos nas 

terras indígenas reduziu em grande número a população indígena devido a lutas 

pelas posses de terras. A FUNAI em 1987 conquistou o direito a demarcação das 

terras, embora, continuasse a disputa. Devido ao índice de violência entre índios e 

pequenos posseiros a presença da Policia Federal e do exército são chamados para 

acalmar os ânimos. Em 1997 inicia-se o processo de desintrusão pela FUNAI 

solicitado por alguns posseiros que recebiam indenização por benfeitorias o que 

ocasionou atritos com os índios que reividicam o cumprimento do acordo de 1993 

em que o INCRA se comprometeu em assentar os posseiros em outra área.  

Os produtos dos roçados são comercializados nas feiras livres e a 

produção depende do tamanho da família, capacidade para o trabalho e maior 

desenvoltura nas transações comerciais, quantidade de terras, posse das fruteiras 
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entre outros. As maiores concentrações de fruteiras estão nos pés-de-serra e os 

roçados por toda a área plantando-se principalmente nas vargens de terras por 

serem drenadas por vários olhos d’ água. 

 

 
Figura 2.5 – Transporte de água em carro de boi em aldeia Pankararu (Tacaratu-PE). 

 

 
Figura 2.6 – Banheiro de família indígena de aldeia Pankararu (Tacaratu-PE). 
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O artesanato é outra atividade desenvolvida pelos Pankararu (Figura 2.5 e 

2.6) empregando quase que exclusivamente toda a mão-de-obra feminina. São 

produzidos abanos, cestas, bolsas e vassouras a partir dos cipós da palha do 

ouricuri e fibra do caroá, materiais básicos usados no artesanato. 

Existem ainda outras atividades desenvolvidas pelos Pankararu como 

feitura da farinha de mandioca que emprega também as mulheres, o forno e a 

prensa são manipulados pelos homens. 

Os proprietários das casas de farinha são pagos com parte da produção e 

o restante consumido pelas famílias ou comercializados. Outra fonte de atividades é 

a criação de animais (galinhas e porcos), criados livremente e comercializados. 

 

2.4 Kambiwá 
 

Ocupam os municípios de Ibimirim, Inajá e Floresta na região do Moxotó 

numa área total de 27.100 hectares e uma população de 1.401 e 281 residências. 

Plantam milho, feijão e mandioca como agricultura de subsistência. Cuidam de 

animais também para beneficio próprio como caprinos e suínos. Anteriormente, 

exploravam a caça que está sendo diminuída devido aos desmatamentos da região 

e divididas também com outros caçadores. Também exploram o artesanato que 

comercializam no comércio local, (UFPE, 2003). 

Historicamente estes índios como outros, viveram embrenhados no sertão 

de Serra ‘Negra. Nos seus relatos, Frei Frescarolo (1802) descreve como 

encontram-se estes índios e como conseguiu catequizá-los juntamente com os 

índios da nação Pipipan que eram majoritários. Perseguidos pelos “brancos” 

passaram a perambular pela Serra com isso formaram dois sub-grupos: “Os 

caboclos da Barra” e os parentes de “João cabeça-de-pena”, na qual o primeiro 

originário da região “Ribeira” no vale do Rio Moxotó, antigo olho d’água da 

Gameleira, e o segundo morador da Serra Negra. Estudos (Barbosa, 2003) revelam 

a heterogeneidade dessa nação, reagrupamento de diversos grupos remanescentes 

de populações indígenas locais cujo passado imemorial é a Serra Negra. 
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Figura 2.7 – Poço tubular na aldeia Nazário, da etnia Kambiwá no município de Ibimirim-PE. 

 

O grupo Kambiwá está distribuído em 05 aldeias: Baixa da Alexandra, 

Pereiros, Nazário, Serra do Periquito e Tear. Cada aldeia possui um representante 

para servir de intermediário entre o cacique e a comunidade. As famílias vivem cada 

uma em sua habitação geralmente, construída de taipa. 

 A terra dos Kambiwá (Figura 2.7) está localizada no sertão 

pernambucano. O solo é muito arenoso existindo grande quantidade de formigas só 

restando então a agricultura de subsistência. Existe ainda um pequeno criatório de 

caprinos e bovinos. Os bovinos são na maioria pertencentes aos fazendeiros locais. 

A caça é uma atividade explorada pelos índios, porém prejudicada pelos 

desmatamentos e a invasão de pessoas de outras regiões que praticam a caça por 

esporte predatório. O artesanato está concentrado na confecção de bolsas, esteiras, 

redes, tapetes, vassouras, cestos e indumentárias, da palha de ouricuri e fibra de 

caroá. 

Os vestígios da ocupação territorial dos índios Kambiwá na Serra Negra 

são três: o cemitério dos “antigos”, o velho “pau ferro dos índios” e o “oco do 

pau’d’alho” na qual afirmaram caber oito homens. Depois de um acordo entre a 
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FUNAI e o IBAMA1 os índios podem visitar a Serra Negra duas vezes por ano para a 

realização de suas práticas religiosas. 

 

2.5 Atikum 
 

Localizados na Serra do município de Carnaubeira da Penha possuem um 

total de 38 aldeias e uma população de 3.419 e 675 residências (Figura 2.8). A 

presença data de 1801. Vivem da agricultura e comercializam os seus produtos nas 

cidades próximas e na feira de Mirandiba. Uma das principais plantações é da 

mandioca para a fabricação de farinha.  

A situação das terras é a de que estas não estão demarcadas porém, não 

há conflitos com posseiros. Parte das terras é arrendada a civilizados que pagam em 

dinheiro que é revertido para a comunidade 

 

 

 

 
Figura 2.8 – Tarefa de buscar água em barreiro em aldeia da etnia Atikum (Carnaubeira da Penha-
PE). 
 

                                                 
1 IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente,  
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  A população dedica-se à agricultura, cultivam milho, feijão, mamona e 

algumas frutas na região da Serra. Sua produção abastece as cidades vizinhas de 

Floresta, Carnaubeira e Mirandiba. Há presença também de criatórios de animais: 

galinhas, peruas e guinés em cercados ou amarradas para não danificarem as roças 

para os desempenhos das atividades de agriculturas, alguns conseguem 

empréstimos bancários destacando-se de outros cabendo aos homens a 

competência dessas atividades e as mulheres de auxiliarem nas épocas de colheita 

e plantio, (CONDEPE, 1981). 

 

2.6 Kapinawá 
 

A comunidade Kapinawá (Figura 2.9) é descendente dos índios que 

habitavam a aldeia Macaco, situada no município de Tupanatinga. O nome 

Kapinawá foi conhecido no final dos anos 70 quando contavam com apenas 42 

famílias na aldeia Mina Grande no município de Buíque. A Sede da etnia localiza-se 

a 18 km do centro da cidade de Buíque com outras aldeias também nos municípios 

de Tupanatinga e Ibimirim ocupando uma área total de 12.260ha com uma 

população de 1.218habitantes. 

Vivem da agricultura de subsistência e trabalhos de artesanato de palha. A 

localização de suas terras no clima semi-árido do sertão pernambucano e as 

conseqüências do El Niño agrava a situação dessa população favorecendo o 

aumento de miseráveis nas aldeias. A ajuda do governo Federal vem com a 

distribuição de cestas básicas que nem sempre chegam ocasionando fome e o 

aumento de doenças. 

As disputas pelas terras são motivos de conflitos dessa população. Além 

dos fazendeiros e invasores há disputas internas entre os clãs pelas posses de 

terras, ocasionando muita violência na comunidade. Em 1983 houve uma disputa 

pelas terras dos Kapinawá comandada pelo grileiro chamado Zuza Tavares 

ocasionando 10 anos de lutas e perseguições. 
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Figura 2.9 - Reservatório d’água feito por família da etnia Kapinawá na aldeia Nazário. A tampa é 
improvisada, mas impede a penetração de animais. 

 

O hábito da cultura está presente em seus rituais. Dançam o Toré com o 

pajé que faz parte para o preparo do terreiro e invoca “Xamoã” com a finalidade de 

dar forças para as lutas, rezam para tirar o mau-olhado. Na Sede, encontra-se um 

cruzeiro local onde é comemorada a festa do padroeiro São Sebastião. 

 

2.7 Fulniô 
 

A comunidade da etnia Fulniô localiza-se no município de Águas Belas 

com uma reserva de aproximadamente 11.000 hectares e uma população de 3.059 

habitantes. Trabalham na agricultura de subsistência mas, é a arte a sua principal 

atividade econômica sendo tal vendida na feira de Águas Belas recebendo 

encomendas de compradores de todo o país. Eles ainda conservam sua língua 

materna, o Yathê e rituais religiosos sendo Ouricuri o de maior expressão. A história 

dos índios de Fulniô passou a ser segura a partir do século XIX segundo pesquisa 

de Olympio Costa Junior citado em CONDEPE (1981), parte de suas terras está 

arrendada aos “brancos”. 
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A palha de Ouricuri, durante vários anos foi explorada pelos próprios 

índios para construção das casas. A aldeia é formada por habitações de taipa ou 

alvenaria devido à escassez e da pouca durabilidade da palha. 

 

 
Figura 2.10 – Dança do Praê da etnia Fulniô (Águas Belas –PE). 

 

Além da reserva da aldeia os Fulniô possuem um segundo local de 

moradia distante 6 Km da aldeia, onde passam 3 meses do ano: setembro à 

dezembro dedicado aos rituais do Ouricuri, (SEE, 1998). 

Os Fulniôs vivem basicamente na agricultura. A maior parte não cultiva a 

terra passando a arrendá-la a terceiros. Nos lotes arrendados são cultivados feijão, 

milho, mandioca e uma variedade de frutas que estão nas terras mais férteis, 

próximas aos mananciais d’água na parte Norte da cidade de Águas Belas no “pé de 

serra”. Os índios ficam com as terras mais prósperas para o desempenho da 

agricultura de subsistência. 
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Figura 2.11 – Comunidade Fulniô, onde as moças estão vestidas com palha de Ouricuri. (Águas 
Belas-PE). 
 

O artesanato é uma atividade que desempenham como forma de 

complementar a renda. Utilizam a palha de Ouricuri para a fabricação de esteiras, 

tapetes, bolsas e objetos decorativos (Figura 2.11). Cabe aos homens a coleta e as 

mulheres do tratamento do material e elaboração dos objetos. 

Os fulniôs são os índios que ainda falam o idioma original o yathê. Danças 

como toré, cafurna e samba fazem parte de sua cultura.   

 

2.8 Tuxá 
 

Estes índios foram reassentados pela CHESF2, devido à inundação do 

Lago de Itaparica, no município de Inajá. A população total é de 47 índios. 

Originalmente os índios Tuxás são da cidade de Rodelas município do 

norte da Bahia, da região do Submédio São Francisco. A história desse povo é 

proveniente do século XVII (Messeder, 2000). As missões conseguiram reunir vários  

 

                                                 
2 CHESF – Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco – atua na produção, transmissão e comercialização 
de energia elétrica, nos estados de – Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. 
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povos e na cidade de Rodelas foi consagrada a missão de São João Batista de 

Rodelas num agrupamento de vários povos numa mesma região. A história dos 

Tuxás registra o processo de Divisão Política em torno das coligações das 

oligarquias. Esse povo passou a ter interesses no poder político local e nos posto de 

trabalho da FUNAI, o que provocou uma divisão nos grupos. 

A inundação da aldeia pelas águas do rio para a construção da barragem 

de Itaparica fez com que esta divisão fosse concretizada em dois grupos diferentes 

para o reassentamento: os mais influentes (cacique, pajé e conselheiros) e a outra 

parte por um conjunto de famílias dissidentes e descontentes com o controle do 

órgão tutor (FUNAI). A CHESF, para aceitar a divisão propôs um número mínimo de 

famílias, uma na aldeia de Rodelas – BA e outra no município de Inajá – PE com 

vistas à liberação de financiamentos para os projetos de reassentamentos. 

No estado de Pernambuco foram reassentados no município de Inajá 

formando a aldeia Funil com um total de 47 índios. 

 

2.9 Pipipan 
 

Localizados no município de Floresta com um total de 04 aldeias (Figuras 

2.12  e 2.13) possuem um total de 118 residências e uma população de 652 

pessoas, segundo o censo de 2002 da FUNASA.  

Não existe relato histórico dos índios Pipipan, apenas relato do frei 

capuchinho italiano Frei Vital de Frescarolo em 1802 em carta endereçada a D.José, 

bispo de Olinda, na qual o frei presta conta de sua tarefa de missionário descrito um 

trecho abaixo: 

...Dei parte a V.Ex. Revma do feliz sucessos que tive com os 
gentios brabos da nação Pipipão, que andavão embrenhados 
no certão da Serra-Negra, que a custa de não poucos 
trabalhos cheguei ao ponto de aldeiallos no logar chamado 
Jacaré 3... 

Na mesma carta Frei Frescarolo faz referência às missões a que os índios 

escolheram a Olho d’água da gameleira a qual também faziam parte os índios 

Kambiwá. 

                                                 
3 FRESCAROLO, Frei. Carta ao D.V. Ex. Revma  Bispo de Olinda, 1802 
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Figura 2.12 - A água que abastece as aldeias de Pipipan – Floresta é desviada para benefício dos 
moradores que se recusam a carregar baldes dos chafarizes. 
 
 

 
 

Figura 2.13 - Área protegida de cerca de arame do poço tubular da etnia Pipipan em Floresta-PE. 
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Localizados na região do semi-árido pernambucano, os Pipipan trabalham 

a agricultura de subsistência e em alguns casos sobrevivem de trabalhos nas terras 

que possuem maior aproveitamento de água ou ainda nas terras dos fazendeiros da 

região. Os índios também fazem a caça como atividade para o complemento 

alimentar da família. Alguns têm ainda criação de caprinos que são comercializados 

nas feiras locais. Em algumas residências é feita também a criação de animais como 

galinhas e porcos para o consumo familiar, (UFPE, 2003).  
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3 HIDROLOGIA DA REGIÃO 

 

 

A ocupação indígena no interior do estado de Pernambuco está localizada 

em três mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia - 

IBGE, como: mesorregião do Agreste, Sertão e São Francisco (ver figura 3.1).  

 

 
Figura 3.1 – Mesorregiões do Estado de Pernambuco (Modificado da SECTMA, 1998). 

 

A mesorregião do Agreste apresenta a geologia formada pelo 

embasamento cristalino, o que torna difícil a exploração dos recursos hídricos 

subterrâneos. O Sertão pernambucano, na sua maior parte também localizado em 

região de embasamento cristalino, com poucas exceções como as bacias 

sedimentares de Jatobá, Araripe, São José do Belmonte, Mirandiba, Araras, Fátima 

e Cedro. Nas bacias sedimentares existe grande disponibilidade de águas 

subterrâneas com vazões significativas em elevadas profundidades. Na região do 

cristalino ocorre apenas o aqüífero fissural, nas fraturas das rochas, com pouca água 

e de qualidade inferior. A Região do São Francisco, devido a abundância das águas 

do Rio São Francisco, contribui para o desenvolvimento da região, apesar da falta 

de saneamento básico nas áreas ribeirinhas. 
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3.1 Mesorregiões das Aldeias Indígenas de Pernambuco 
 

As aldeias indígenas estão localizadas nas mesorregiões, segundo o 

IBGE, do Agreste, Sertão e do São Francisco pernambucano. Inseridas na região do 

Sertão pernambucano encontram-se as aldeias em Carnaubeira da Penha, da etnia 

Atikum, Floresta da etnia Pipipan, Ibimirim da etnia Kambiwá e Kampinawá. Em 

Ibimirim nessa região, (SECTMA, 1998) ocorrem bacias sedimentares interiores do 

Estado podendo ser utilizadas para captação de água subterrânea. O clima semi-

árido está presente nessa região com índices pluviométricos anuais oscilando entre 

500 e 800 mm, compreendendo o período chuvoso entre os meses de Janeiro e 

Abril e no mês Março ocorre a maior precipitação. 

As etnias Xucuru em Pesqueira, Fulniô em Águas Belas, Kapinawá com as 

aldeias em Buíque e Tupanatinga fazem parte da região do agreste e dependendo 

da localidade, apresentam características do semi-árido e da zona da mata. 

Podendo ser observados períodos chuvosos entre os meses de Janeiro a Abril, 

porém as concentrações de chuvas são bem menores, apesar de março apresentar 

o maior índice pluviométrico. Nas áreas próximas ao Sertão à zona da mata 

encontram-se os maiores índices pluviométricos entre os meses de Maio e Junho, 

característica dessas zonas. 

Na região do Sertão de São Francisco encontra-se a etnia de Tuxá em 

Inajá, Pankararu em Jatobá, Petrolândia e Tacaratu e Truká em Cabrobó, estes 

municípios sofrem influência da calha do Rio São Francisco que se abre a 

penetração dos ventos alísios. 

 

 

3.2 Síntese das Características das Mesorregiões 
 

As regiões citadas, para efeito de comparação, apresentam alguns 

problemas relacionados com os recursos hídricos. Abaixo descrevemos alguns 

destes problemas, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

(SECTMA,1998): 
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Agreste

 

 

 

 

Formação cristalina ocasionando pequenas vazões e baixa qualidade das águas 

subterrâneas; 

Existência de salinização dos solos contribuindo para a baixa qualidade das 

águas superficiais; 

Pequenas áreas irrigáveis; 

Existência de lançamentos de efluentes industriais e esgotos sanitários nos 

recursos hídricos. 

 

Sertão

 

 

 

 

Má utilização dos recursos hídricos superficiais; 

Pouca exploração das águas subterrâneas sedimentares; 

Insuficiente utilização das águas do São Francisco; 

Poluição dos recursos hídricos em decorrência da falta de saneamento. 

 

São Francisco 

 

 

 

Solo com salinização em expansão; 

Insuficiente armazenamento d’água para o período de estiagem nas áreas de 

sequeiro; 

Ausência de saneamento básico. 

 

Sob o ponto de vista climático, o Estado de Pernambuco é considerado 

problemático e a região semi-árida, onde as precipitações anuais apresentam os 

valores mais baixos com menos de 800 mm total anual, há ocorrência das chuvas 

em períodos com excesso e períodos de secas severas em anos diferentes, além 

disso, as taxas de evapotranspiração são bastante elevadas, chegando a atingir a 

faixa de 2500 a 3000 mm por ano.  

Os índices pluviométricos para a região do Sertão (Figuras 3.4, 3.5, 3.6, 

3.9 e 3.10) são apresentados na sua maioria entre os meses de janeiro a abril, 

sendo o mês de março o de maior precipitação. Estudos das médias climatológicas 

constataram que o período do 1º semestre pode ser considerado o de chuvas e o 2º 

de secas com pequenas exceções (Figura 3.3). 
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O Agreste é uma região intermediária entre as áreas de clima seco e clima 

úmido comparando-se ora com uma, ora com outra (Figuras 3.2 e 3.8). Para o 

Agreste mais próximo da Zona da Mata, o período de chuvas concentra-se nos 

meses de maio ou junho. Em certos locais, a condição climatológica é caracterizada 

como sub-úmida e até mesmo úmida; entre elas está Buíque, habitada pelos índios 

da etnia Kapinawá. No Agreste nas áreas mais próximas do Sertão, o período 

chuvoso vai de fevereiro a junho. 
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Figura 3.2 – Dados de pluviometria média mensal no posto Lagoa do Felix, com dados de 1967 a 
1985 (SUDENE, 1990) - Etnia Xucuru. 
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Figura 3.3 – Dados de pluviometria média mensal no posto Cabrobó, com dados de 1911 a 1985 
(SUDENE, 1990) – Etnia Truká. 
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Figura 3.4 – Dados de pluviometria média mensal no posto Juazeiro, com dados de 1962 a 1985 
(SUDENE, 1990) – Etnia Pankararu. 
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Pluviometria Médias Mensais
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Figura 3.5 – Dados de pluviometria média mensal no posto Poço Alexandre, com dados de 1962 a 
1985 (SUDENE, 1990) – Etnia Kambiwá. 
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Figura 3.6 – Dados de pluviometria média mensal no posto Carnaubeiras, com dados de 1962 a 1985 
(SUDENE, 1990) – Etnia Atikum 
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Pluviometria Médias Mensais
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Figura 3.7 – Dados de pluviometria média mensal no posto Buíque, com dados de 1920 a 1985 
(SUDENE, 1990) – Etnia Kapinawá. 
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Figura 3.8 – Dados de pluviometria média mensal no posto Águas Belas, com dados de 1920 a 1985 
(SUDENE, 1990) – Etnia Fulniô. 
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Pluviometria Médias Mensais
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Figura 3.9 – Dados de pluviometria média mensal no posto Inajá, com dados de 1937 a 1985 
(SUDENE, 1990) – Etnia Tuxá. 
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Figura 3.10 – Dados de pluviometria média mensal no posto Airi, com dados de 1934 a 1985 
(SUDENE, 1990) – Etnia Pipipan. 
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3.3 Tipos de aqüíferos 
 

As formações do território pernambucano são em sua maior partes 

constituídas por rochas do embasamento cristalino, cerca de 86,4%, onde se, 

figuram as áreas de maior carência d’água com cerca de 3% recobertas por 

sedimentos estando presentes depósitos aluviais. 

Os outros 13,6% é formado por áreas sedimentares (Figura 3.11), na qual as áreas 

indígenas localizam-se nas Bacias Interiores de Jatobá, e bacias residuais, São José 

do Belmonte, Mirandiba, Araras, Fátima e Cedro (SECTMA,1998). 

 

 
Figura 3.11 – Bacias Sedimentares do Estado de Pernambuco (Modificado da SECTMA, 1998). 

 

3.3.1 Embasamento Cristalino 
 

A origem das rochas do embasamento cristalino é do período pré-

cambriano constituído por espécies as mais diversas, na qual destacam-se gnaisses, 

os granitos, além de outras de âmbito local. 

                                                                                                         A 

qualidade química das águas subterrâneas varia devido a gradação metamórfica, 

aliada às alterações climáticas. Os poços perfurados (entre profundos, rasos e 

cacimbões) possuem nível estático na ordem de 8,60m. 
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A recarga da água subterrânea é feita através dos fendilhamentos, a maior 

concentração das fendas está nas longitude de 37 a 39 º W.G. favorecida pelo clima 

semi-árido fomentando o intemperismo mecânico ocasionando um contato mais 

direto com as águas (Leite, 2001). 

Ocorre nessas áreas reservas de água, porém, podem ocorrer altas 

salinidades devido à movimentação entre água e a rocha o que favorece o 

enriquecimento de sais na água.  

A faixa do meridiano (37 a 39ºW.G.), descrita acima tem a sua reserva 

hídrica condicionada pelo manto do intemperismo onde está a maior altitude 

ocasionando maior pluviosidade. Essas áreas possuem nos níveis mais superficiais 

águas de boa qualidade, no entanto, quanto maior a profundidade maior a 

concentração de sais e alto teor de resíduo seco que para a população as águas 

servem apenas para lavar e cozinhar, e em alguns rios e riachos, chegam a ser 

salobras devido ao processo de lixiviação, podendo ainda atingir os poços tubulares. 

Nas reservas provenientes dos aluviões, a salinidade das águas é uma 

função direta dos rios podendo ainda ser variável desde a nascente até a 

desembocadura. Onde predomina o intemperismo químico as águas são mais 

salobras. Destaca-se nessas áreas os aluviões do Pajeú, o riacho do navio por 

apresentarem grandes depósitos quaternários como os gnaisses. No rio São 

Francisco, ocorre a grande exploração em suas margens desses depósitos aluviais. 

A aplicação das águas das rochas cristalinas está com maior demanda de 

exploração para o consumo humano empregando-se dessalinizadores4. O consumo 

para uso animal também é favorável (MORAIS , 2000). 

O uso de poços para pequenas comunidades tem surtido efeito devido a 

profundidade pequena e vazões discretas da ordem de 3.023 l/h, valores razoáveis 

para o consumo d’água de aldeias, onde, para cálculo do abastecimento das áreas 

indígenas, se usa 50 l/hab/dia. Mesmo assim algumas populações preferem as 

águas dos aluviões, devido a pequena salinidade, já o gado prefere a água dos 

poços. 

A captação das águas de poços profundos requer equipamentos que 

necessitam regularmente de assistência técnica quando não há podem ocasionar 

avarias e levar tempos em virtude de defeitos até insignificantes. 

                                                 
4 Dessalinizadores – Equipamento utilizado para a retirada de teor de sal nas águas salobras. 



 31

3.3.2 Regiões Sedimentares 
 

É nas regiões sedimentares que ocorrem os melhores aqüíferos 

proporcionando boa qualidade das águas e maior vazão de exploração. Os poços 

perfurados nessa região são bem aceitos pela população por encontrarem águas 

potáveis e em quantidades significativas. 

Em relação ao embasamento cristalino a porosidade por ser 

consideravelmente alta aliada a elevada evapotranspiração da região favorece a 

escassez de água na superfície, com algumas exceções das áreas úmidas ( Leal, 

1970). 

As Bacias Sedimentares que correspondem aos 13,6% da superfície do 

Estado de Pernambuco estão representadas segundo a SECTMA (1998) pelas 

bacias costeiras e interiores, destas o nosso estudo concentrou-se nesta última, 

especificamente na bacia do Jatobá. 

A Bacia do Jatobá localiza-se na porção do sul do Estado englobando os 

municípios de Buíque, Tupanatinga, Ibimirim, Inajá, Tacaratu, Floresta e Petrolândia, 

ocupando uma área de aproximadamente 5.600 km². A área de estudo está 

localizada nas coordenadas 08º 20’ a 09º 10’ latitude sul e 37º 00’ a 38º 30’ de 

longitude oeste. 

O clima, segundo a classificação de köppen, predominante é do tipo Bshw, 

megatérmico, com o regime de chuvas caracterizado por aguaceiros precedidos de 

trovoadas e verão quente e seco. A média anual de precipitação na região mais 

baixa é de 400mm e nas de maiores altitude é em torno de 1000 mm entre março a 

maio  (Leal, 1970; Leite, 2001). 

A Bacia do Jatobá está caracterizada pela Formação Tacaratu constituída 

unidade basal da bacia. Esta formação apresenta-se contínua na borda oriental e 

Sul, estendendo-se desde o rio São Francisco a oeste aproximando-se da cidade de 

Arcoverde, no extremo nordeste. Como características principais esta formação 

possui fraturas intensas e solo arenoso com baixa densidade de drenagem, arenitos 

grosseiros, conglomeráticos com cores variando de esbranquiçados a róseas 

avermelhados (Leite, 2001). 

Foi estimada uma espessura média de 350 m para esta formação nas 

proximidades de Ibimirim e Inajá com algumas variações localizadas (formação 

aliança é representada por arenitos cremes a róseos, fraca densidade de vegetação, 
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e situa-se na porção oriental interna da Bacia, de norte nordeste até o extremo oeste 

sudoeste). 

A Formação Inajá apresenta suaves ondulações pouco expressivas e bem 

localizadas. Essa Formação situa-se de forma contínua estendendo-se o sudoeste 

do povoado de moderna, extremo norte da bacia, até a sul sudoeste de Petrolândia, 

no extremo sudoeste onde sua área é mais estreita. 

A Formação Candeias ocupa a faixa norte nordeste – oeste sudoeste 

próximo ao povoado de Campos. Segundo Leal (1983), esta formação está sobre o 

Grupo Brotas (Aliança e Sergi), podendo conter fósseis, cores variando entre o 

cinza, vermelho e roxo e espessura de 2,32 m. 

A Formação Ilhas possui principal afloramento na estrada de Ibimirim-Inajá 

apresentando espessura de aproximadamente 15 metros. Sua constituição principal 

é arenitos médios a finos, róseos avermelhados. 

A Formação São Sebastião está presente na parte setentrional da bacia 

com uma área próxima de 300 km², com arenitos médios a finos com cores 

avermelhadas, indicando ambiente de sedimentação inicial fluvial e um ambiente 

desértico típico da erosão eólica. 

A Formação Marizal ocupa uma área de 200 km² a oeste sudoeste de 

Ibimirim na região Baixa de Ibimirim, constituídas por blocos de arenitos grosseiros a 

conglomeráticos. Caracteriza-se por uma sedimentação em sistemas de leques 

aluviais e fluviais. 

Formação Santana – Esta formação como a de Exu, é constituída por 

acidentes topográficos podendo alcançar cotas de 200 m a 1070 m, na localização 

da bacia do Araripe há uma importante fauna de peixes fósseis conhecida 

mundialmente e o maior pólo gesseiro do nordeste. Estudos constataram a origem 

dessa formação como lacustrina contendo calcários, margas, siltitos e evaporitos. 

Uma boa observação pode ser vista na base das serras Negra e do Periquito e ao 

longo da estrada Ibimirim – Floresta. 

Formação Exu – Esta formação recobre a formação Santana no topo das 

serras Negra e do Periquito, sendo representada por arenitos grosseiros, a 

conglomeráticos, com leitos finos, de coloração creme a lilás. 

Formação Aliança – Estende-se por toda parte interna oriental da Bacia do 

Jatobá, de norte nordeste até o extremo oeste sudoeste. Caracteriza-se por 

apresentar fraca densidade de vegetação devido à má percolação de águas e 
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conteúdo salino, sendo ainda representada por arenitos cremes a róseos, 

granulometria fina a média. Esta unidade estratigráfica possui ambiente deposital 

lacustrino raso e de grande extensão devido a presença de estratificação plano – 

paralela, marcas onduladas, cruzadas acanaladas de pequeno porte e cruzadas de 

baixo ângulo.  

Formação Sergi - Importante reservatório de petróleo nas bacias do 

Recôncavo e Tucano, na Bacia do Jatobá, o seu afloramento se dá nas porções 

oeste e sudoeste da Bacia. Caracteriza-se principalmente de arenitos cremes a 

avermelhados, de granulometria variando de grosseira a fina com a presença de 

seixos o que favorece a idéia de formação fluvial (Leite, 2001). 

 

3.3.3 Bacias Sedimentares Costeiras 
 

Na bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba encontram-se as formações 

Beberibe seguidas da Gramame e a Maria Farinha. O termo Beberibe foi designado 

por apresentar uma camada fossilífera intercaladas nas areias argilosas aflorantes 

no vale do Rio Beberibe incluindo-a na Formação Itamacará. A formação Gramame 

contém calcários arenosos muito fossilíferos e fosforito, com a ocorrência de fósseis 

marinhos, supra-mesolitoral e fosfática a espessura chega a atingir 55 metros, 

representada ainda por uma fauna abundante. A formação Maria Farinha que está 

interligada a Gramame, é constituída de calcários, a fauna é rica (DNPM-1980). 

Dentre as formações da Bacia Sedimentar Pernambuco – Paraíba, a 

formação Beberibe apresenta boas condições aqüíferas e vem sendo explorada pela 

COMPESA5, por empresas particulares e condomínios de prédios residenciais. 

A Bacia Vulcano Sedimentar do Cabo é constituída das formações do 

Cabo, Estivas e Ipojuca, destas apenas a do Cabo possui propriedades de 

aqüíferos. O aqüífero Cabo ocorre a Sul do lineamento Pernambuco, com a 

presença siltico-argiolosa com coloração vermelha ou vermelha amarelada. A 

formação Estivas é constituída de calcários maciços, de coloração cinza-clara e 

esverdeada, contendo intercalações argilosas. Esta formação é predominante na 

localidade Estivas ou Mamucalinhas na costa e ao sul de Tamandaré. A formação 

Ipojuca ocorre na faixa costeira sul nas proximidades dos municípios do Cabo e 

                                                 
5 COMPESA – Companhia Pernambucana de Abastecimento Público 
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Ipojuca, na região nordeste de Serinhaém e na Ilha de Santo Aleixo, constituídos por 

rochas vulcânicas. 

 

3.4 Bacias Hidrográficas 
 

As bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco são formadas, segundo 

o PERH-98 (SECTMA, 1998), por rios litorâneos que deságuam no oceano Atlântico, 

destacando-se os rios: Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una e Mundaú. Os 

rios que escoam no sentido Norte-Sul do Estado são os rios interiores que 

deságuam no rio São Francisco entre eles estão o Ipanema, Moxotó, Pajeú, Terra 

Nova, Brígida, Graças e Pontal (Figura 3.12). 

Os rios litorâneos são intermitentes em alguns trechos no Agreste 

Pernambucano e, à medida que penetram na Mesorregião da Mata Pernambucana, 

tornam-se permanentes e apresentam variação significativa de nível d´água nas 

épocas de estiagem e épocas de chuvas. 

Os rios interiores apresentam-se secos durante o período de estiagem 

com exceção de algumas localidades com áreas de micro-clima. 

O Estado de Pernambuco está dividido em 29 unidades de planejamento 

(UP), destacando-se 13 bacias hidrográficas: Goiana, Capibaribe, Ipojuca, 

Sirinhaém, Una, Mundaú, Ipanema, Moxotó, Pajeú, Terra Nova, Brígida, Graças e 

Pontal, e ainda 16 grupos de bacias, sendo 6 de pequenos rios litorâneos (GL1 a 

GL6), nove de pequenos rios interiores (GJ1 a GJ9) e uma de pequenos rios que 

compõem a rede de drenagem de Fernando de Noronha. As maiores bacias são: 

Pajeú (16.838,74 km2), Brígida (13.560,89 km2) e Moxotó (8.713,41 km2), todas 

fazem parte da bacia do Rio São Francisco. 

Os açudes considerados anuais na região do Semi-árido são aqueles cujo 

volume é menor que 500.000 m3 e profundidade média inferior a 3,00 m. Na região 

das bacias litorâneas, açudes com estes volumes são considerados interanuais. 

Os açudes interanuais, para a região Semi-árida, são aqueles que 

possuem volume superior a 500.000 m3. 
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Figura 3.12 – Bacias hidrográficas de Pernambuco. 
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As unidades de planejamento exportadoras de água são: UP1 – Goiana, 

UP2 – Capibaribe, UP3 – Ipojuca, UP4 – Sirinhaém, UP5 – Uma, UP7 – Ipanema, 

UP15 – GL2 3 UP19 – GL6. As importadoras de água são: UP1 – Goiana, UP2 – 

Capibaribe, UP3 – Ipojuca, UP4 – Sirinhaém, UP5 – Una, UP7 – Ipanema, que são 

também exportadoras e UP8 – Moxotó, UP14 – GL1, UP15 – GL2 e UP16 – GL3. As 

águas transferidas são usadas muitas vezes para o abastecimento humano. 

As águas do Rio São Francisco atendem as seguintes unidades: UP9 – 

Pajeú, UP10 – Terra Nova, UP11 – Brígida, UP12 – Graças, UP13 – Pontal, UP22 – 

GI3, UP23 – GI4, UP24 – GI6, UP25 – GI6, UP26 – GI17, e UP27 – GI8, utilizadas 

na maior parte para atender as necessidades de irrigação. 

As reservas indígenas de Pernambuco localizam-se nas seguintes bacias 

hidrográficas: UP7 – Ipanema, UP8 – Moxotó, UP9 – Pajeú, UP10 – Terra Nova, 

UP22 – GI3, UP24 – GI5 (Quadro 3.1). 

 

 

3.4.1 UP7 – Ipanema 
 

A bacia do rio Ipanema, para avaliação das potencialidades, está dividida 

em duas subbacias: Ipanema Leste e Ipanema Oeste com as respectivas áreas de 

drenagem de 1.622 km2 e 4.713,6 km2 e precipitações anuais médias de 675,1 e 683 

mm nos períodos de janeiro de 1935 a dezembro de 1985. A vazão média anual é 

de 7,17 m3/s 

O número de açudes desta bacia é cerca de 1.027, com volumes 

interanuais de 27,16 milhões de m3. A capacidade da maior parte dos açudes é 

inferior a 500.000 m3 para utilização de abastecimento nas zonas urbanas e rurais. 

O açude de Mulungu, localizado na cidade de Buíque, serve apenas para 

abastecimento com capacidade máxima de 1.280.953 m3, sendo um dos principais 

açudes da bacia do rio Ipanema. 
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Quadro 3.1 – Bacias hidrográficas onde se localizam aldeias indígenas do estado de 

Pernambuco. 

Bacia Etnia 

UP7 – Ipanema 

Kapinawá – Buíque 

Xucuru – Pesqueira 

Fulniô – Águas Belas 

UP8 – Moxotó 
Tuxá – Inajá 

Kambiwá – Ibimirim 

UP9 – Pajeú Pipipan – Floresta 

UP10 – Terra Nova 
Atikun – Carnaubeira da 

Penha 

UP22 – GI3 
Pankararu – Petrolândia 

Pipipan - Floresta 

UP24 – GI5 Truká - Cabrobó 

 

 

3.4.2 UP-8 Moxotó 
 

A bacia de Moxotó possui uma área total de 8.713 km2 e uma vazão média 

anual em 5,34 m3/s. 

A precipitação na área foi estimada num período de janeiro de 1935 a 

dezembro de 1985 em 566 mm. 

O número de açudes do Moxotó é de 412. 
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O maior açude do Estado de Pernambuco é o Poço da Cruz, pertencente 

à bacia do Moxotó com capacidade de 504,00 x 105  m³. 

O açude de Custódia possui capacidade acima dos 10 milhões de metros 

cúbicos ( 21,62 x 106 m³).  

O açude Gravatá está localizado no município de Inajá cuja finalidade é de 

abastecimento com capacidade máxima de 8.370.000 m3. 

 

3.4.3 UP-9 Pajeú 
 

A área da bacia do Pajeú é de 16.839 km2 com uma vazão anual de 20,14 

m3/s. 

A precipitação anual média da bacia observada entre janeiro de 1915 a 

dezembro de 1985 é de 570,3 mm. 

A bacia possui 08 açudes com capacidade máxima de 10.milhões de 

metros cúbicos. O volume total dos açudes interanuais é 565 milhões de metros 

cúbicos. Num total o número de açudes é de 1381. 

O açude Barra de Juá em Floresta é utilizado para irrigação com a 

capacidade máxima 71.474.000 m3. 

 

3.4.4 UP - 10 Terra Nova 
 

A área total da Bacia do rio Terra Nova é de 5.015 km2 e uma vazão de 

2,84 m3/s. A média das precipitações durante o período de janeiro de 1935 a 

dezembro de 1985 é de 555,1 mm. 

A bacia possui 524 açudes. Destes, quatro açudes possuem capacidade 

superior a 10 milhões de metros cúbicos e 16 deles têm volumes acima de 500 mil 

metros cúbicos.  

 

3.4.5 UP - 22 - GI 
 

O grupo das bacias interiores da UP-22 possui uma área de 2.711 km2 

com uma vazão media de 1,36 m3/s. A precipitação media é 487,6 mm num período 

de janeiro de 1963 a dezembro de 1985. O número de açudes é de 52 com volume 

acumulado de 4,3X106 m3, sendo que 1,09X106 m3 são interanuais.  
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3.4.6 UP - 24 - GI-5 
 

O grupo das bacias interiores da UP-24 está com área compreendida de 

791 km2 e vazão média anual de 0,33 m3/s. A precipitação está na ordem de  489,1 

mm num período de janeiro de 1963 a dezembro de 1985.  

O volume armazenado nos açudes é de 1,34 milhões de m3, sendo estes 

considerados açudes interanuais. 
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4 SITUAÇÃO DO USO DA ÁGUA POR ETNIA 

 

 

As comunidades indígenas de Pernambuco apresentam situações 

diferenciadas de uso da água de acordo com a aldeia em que se encontram. 

Algumas aldeias possuem abastecimento organizado pela FUNASA, de maneira 

semelhante ao dos “brancos”, enquanto outras aldeias ainda apresentam o sistema 

de coletar água no barreiro com o uso de potes. 

O abastecimento d’água numa comunidade visa a melhoria das condições 

sanitárias locais. A solução coletiva é a mais indicada para controle da qualidade da 

água e da preservação dos mananciais, as soluções individuais são empregadas 

para minorar o sofrimento das famílias, porém os custos com os gastos são maiores 

e algumas vezes lentos na sua aplicabilidade.(Barreto, 1973). 

As melhorias sanitárias podem ser observadas das seguintes formas 

(Richter,1991): controle e prevenção de doenças de veiculação hídrica; utilização 

dos hábitos de higienização; redução da mortalidade com o aumento da expectativa 

de vida; desenvolvimento da comunidade. 

O tipo de abastecimento d’água nas áreas rurais para pequenas 

comunidades, segundo Saunders (1983), varia conforme o nível de educação. 

Sistemas individuais de abastecimento favorecem um maior consumo e propiciam 

uma adição de taxas para o fornecimento. O abastecimento em torneiras públicas 

contribui para o maior atendimento, podendo influenciar na saúde dos usuários. 

Saunders (1983), descreve os principais fatores físicos que influenciam a 

quantidade de água para a comunidade rural: distância da torneira de água a 

moradia do indivíduo; grau de regularidade com que a água é abastecida; facilidade 

de detenção de água da torneira. 

A FUNASA (1999a), pelo manual de saneamento, adota em seus projetos 

o consumo per capita de 30 a 50 l/dia para as populações abastecidas com torneiras 

públicas ou chafarizes. 

Os sistemas de abastecimentos d’água nas comunidades indígenas estão 

relacionados aos tipos de captaçöes mais viáveis e as possibilidades para o 

atendimento da demanda de toda comunidade. 
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 As partes que compõem um sistema de abastecimento d’água pública 

(FUNASA, 1999b) são: manancial; captação; adução; tratamento; reservação; rede 

de distribuição; estações elevatórias. 

No manancial está a fonte de abastecimento para as comunidades com as 

qualidades sanitárias adequadas e vazões suficientes para atender a demanda e 

considerando ainda os aspectos econômicos nas áreas estudadas, a escolha foi 

realizada na perspectiva econômica e viável.  

As condições a serem consideradas na localização de uma tomada de 

água podem ser (Leme, 1983 e Babbit, 1962): localização da melhor qualidade da 

água disponível; correntes que possam ameaçar a seqüência da estrutura da 

tomada; canais de navegação, que devem ser cortados; formação dos bancos de 

areias; enchentes; disponibilidade de dados. 

As condições que podem alterar a qualidade da água incluem as correntes 

relacionadas ao vento, temperatura e outros que possam afetar a qualidade 

desejável para a captação. 

A adução é o conjunto de tubulações e peças hidráulicas (Leme, 1983 e 

FUNASA, 1999b). Podemos dizer que é um conjunto de canalizações e peças 

especiais (obras de arte e instalações diversas) conduzindo a água entre a captação 

e reservatório, captação e estação de tratamento e ainda reservatório e distribuição. 

É ainda classificado pelo tipo de água transportada: água bruta (a água sai da 

captação até a ETA); água tratada (quando a água sai da ETA6 para o reservatório 

de distribuição); tipo de energia de escoamento: por gravidade (quando é 

aproveitado o desnível do terreno, ou ainda o terreno é muito acidentado, exige-se a 

construção de obras de arte para a transposição dos obstáculos); por recalque (são 

utilizados os meios elevatórios como bomba e outros acessórios) e; mista (parte por 

gravidade e parte por recalque). 

O transporte de água para uma comunidade pode ser por: Conduto Livre 

(a pressão atmosférica está atuando na superfície do líquido, a água é conduzida 

por canais livres ocupando uma parte da seção) ou por Condutos Forçados (a 

pressão interna nas superfícies do conduto é maior que a externa). O escoamento 

se dá a partir da ação da carga hidráulica por gravidade e recalque.  

                                                 
6 ETA – Estação de Tratamento D’ Água 
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As adutoras são construídas geralmente em tubos de PVC. A forma e o 

tratamento de uma adutora variam conforme a rota a ser adotada economicamente. 

Quanto maior a carga produzida a montante e a carga a jusante forem semelhantes 

menor será o custo da adução. 

A vigilância da qualidade da água para consumo humano cabe as 

autoridades que prestam o serviço de controle de qualidade d’água, no caso os 

serviços de abastecimento coletivo e soluções alternativas, segundo a Portaria 1469 

de 29 de dezembro de 2000 do Ministério da Saúde que define também no seu art. 

4º: I – Água Potável - água para consumo humano cujos parâmetros 

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de  potabilidade 

e que não ofereça riscos a saúde; II – Sistema de Abastecimento de Água para 

Consumo humano -  instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e 

equipamentos, destinados à produção e a distribuição canalizada de água potável 

para populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada 

em regime de concessão ou permissão; III – Solução alternativa de abastecimento 

de água  para o consumo humano – toda modalidade de abastecimento coletivo de 

água distinta do sistema de abastecimento d’água, incluindo entre outras fonte, poço 

comunitário, distribuição por veículo transportador, instalações condominiais 

horizontal e vertical. 

A água potável deve obedecer aos seguintes padrões de potabilidade, 

FUNASA (1999a): 

- Organoléptica: não precisa sabor e odor objetáveis; 

- Física: não ter cor e turbidez acima dos limites de padrão de potabilidade; 

- Química: não conter substâncias tóxicas acima dos limites de tolerância 

para o homem; 

- Radioativa: não ultrapassar o valor de referência a Portaria 1469 do M.S. 

Uma abordagem sobre qualidade da água realizada por Saunders (1983) 

questiona a necessidade de tratamento em águas razoavelmente potáveis visto que, 

o emprego da adição de cloro, por exemplo, nem sempre é realizada regularmente, 

os recursos financeiros poderiam ser aplicados para a exploração de mais sistemas 

de águas razoavelmente potáveis que não ofereçam riscos à saúde. 

Em 1986, o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, baixou a 

resolução nº 20 de 15.06.1986, que classificou as águas doces e salinas no Brasil no 

qual está estabelecido o tipo de tratamento para o abastecimento. 
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Quadro 4.1 – Classificação das águas doces e salinas do Brasil 

CLASSIFICAÇÃO TRATAMENTO REQUERIDO 

Classe especial Desinfecção 

Classe 1 Tratamento simplificado 

Classe 2 Tratamento convencional 

Classe 3 Tratamento convencional 

                       Fonte: CONAMA – Resolução nº 20, de 15/06/1986 

 

Segundo Branco citado em Di Bernardo (1993), uma análise completa, 

segundo os parâmetros do CONAMA é de difícil aplicação, pois nem sempre os 

órgãos responsáveis pelo abastecimento conseguem a determinação em todos os 

parâmetros. 

Devido às diferenças regionais marcadas no Brasil a caracterização das 

águas destinadas ao abastecimento humano dificilmente será caracterizada 

conforme estabelece o CONAMA o que não significa que o cumprimento não implica 

na presença de compostos ou elementos básicos na água (Di Bernardo,1993). 

Os métodos de tratamento convencionais incluem fervura, sedimentação, 

aeração, coagulação, floculação, decantação, filtração, correção de dureza, remoção 

do ferro e desinfecção (CETESB, 1976). Nas aldeias indígenas tem sido utilizada 

apenas desinfecção ou fervura, ou nenhum tratamento. 

A fervura consiste num método simples e aplicado quando há dúvidas 

sobre as características biológicas no qual a desvantagem é o sabor desagradável, 

sendo necessária aeração da água. 

A desinfecção consiste na remoção de microorganismos patogênicos 

presentes na água (bactérias, vírus, protozoários, vermes). A eliminação total desses 

microorganismos é feita na esterilização. O desinfetante mais empregado é o cloro 

pelas seguintes causas: facilmente disponível como líquido, gás e/ou sólido 

(hipoclorito); preço acessível para todas as aplicações e de fácil manuseio; destrói a 

maioria dos microorganismos. 

Os reservatórios são estruturas hidráulicas entre a adução e distribuição 

com as finalidades de atender as variações de consumo e equilibrar vazões nos 

sistemas. Eles podem ser elevados quando construídos sobre colunas para 
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aumentar a pressão e apoiado, enterrado e semi-enterrado que estão com o fundo 

em contato com a terra. 

O reservatório elevado possui as vantagens das bombas não 

necessitarem de operação contínua e a falta de energia durante certo período não 

afetam a pressão da água nos sistemas. O reservatório apoiado possui as seguintes 

vantagens: custo inicialmente menor, menor custo de manutenção, facilidade na 

observação da qualidade da água armazenada, melhor aspecto visual. 

No caso das comunidades indígenas, o objetivo da FUNASA é construir 

reservatórios para todas elas, embora ainda existam algumas aldeias que não 

possuem reservatórios. 

Rede de distribuição é todo o conjunto de tubulações, conexões e peças 

especiais para a distribuição d’água. São classificados em ramificados – aqueles que 

apresentam um único sentido de alimentação e malhada os sentidos de escoamento 

são variáveis, FUNASA (1999b). 

Os tipos de aqüíferos influenciam o tipo de poço a ser construído. Manoel 

Filho (1997) descreve os seguintes tipos de aqüíferos: 

• Aqüífero Confinado ou sob pressão (a pressão da água no topo do 

poço é maior que a pressão atmosférica e a recarga realizada por 

aqüíferos livres através da infiltração), dividem-se em: confinado drenante 

(separado por camadas semipermeáveis) e confinado não drenante (o 

aqüífero está limitado por camadas impermeáveis). Quando o nível d’água 

do poço está acima da camada confinante superior o poço é chamado 

jorrante; 

• Aqüífero livre-freático: a camada limite superior está sob a pressão 

atmosférica em todos os pontos; 

• Aqüífero suspenso: é um aqüífero livre formado sobre uma camada 

impermeável ou semipermeável. A existência desse tipo de aqüífero pode 

ser temporário, e pode ocorrer a drenagem para o aqüífero subjacente 

(Feitosa, 1997). 
Nas regiões em que o lençol de água é elevado e as camadas 

subterrâneas são permeáveis os poços rasos podem ser construídos em qualquer 

localização. Essas localizações são na maioria em regiões com abundância de 

precipitação. A localização de um poço profundo para abastecimento público requer 

um levantamento da existência de outros poços e suas características. A realização 
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de uma prospecção exploratória, perfuração e ensaio e o sentido do fluxo da água 

subterrânea e limites de campo de água subterrânea, são necessários para 

aplicação dos métodos científicos na localização da água (Tucci, 1993). 

A camada porosa pode subir ou descer de modo inesperado, o que pode 

ser explicado pela presença de falhas no substrato ocorrendo em algumas vezes a 

existência de um poço seco próximo a um com aqüífero dando um bom rendimento 

(Babbit, 1962). 

Quando o local é formado pelo embasamento cristalino, é necessário 

localizar as fraturas onde há boas vazões de água. 

Os métodos aplicados para o levantamento da localidade adequada para 

perfuração de um poço são o reconhecimento aéreo com auxílio de foto 

interpretação para indicar fraturas, ou o método da eletroresistividade ou métodos 

eletromagnéticos (tipo VLF ou outros) (Babbit, 1962). 

Um poço tubulão ou profundo é constituído de: furo que pode variar de 10 a 

30 centímetros de diâmetro; tubo de revestimento, servindo de contenção das 

paredes do poço (quando os poços são perfurados, o revestimento só é realizado no 

final); filtro ou ranhura, local onde passa a água do aqüífero e encascalhamento feito 

de material arenoso, serve de preenchimento entre o espaço anular e o poço de 

revestimento ou filtro cuja finalidade é permitir e aumentar a vazão, e reter as 

partículas do aqüífero quando estas são muito finas. 

A construção dos poços profundos é realizada por meio de perfuratrizes, 

que podem ser, segundo Demétrio (1997), (Figuras 4.1 e 4.2). 

• Percussão: requer pouco conhecimento técnico, aplicado em qualquer tipo de 

terreno e em áreas de rocha mais dura exigindo pouca água durante a 

operação e lentos durante a operação. Consiste no movimento de subida e 

descida de uma ferramenta pesada que golpeia a rocha desagregando-a e/ou 

fragmentando. As perfuratrizes são geralmente pequenas, podendo ser 

transportadas em um caminhão adaptado. 

• Rotativas: requerem mais conhecimento do operador, necessitando de muita 

água durante a operação. Levam vantagem em rochas mais brandas sendo 

mais rápida em terrenos sedimentares. Consiste na trituração da rocha e/ou 

desagregação pelo movimento giratório de uma broca. As máquinas 

perfuratrizes ou sondas rotativas são de pequeno porte ou grande, 

dependendo das profundidades e diâmetros a que se destinam. 
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• Rodopneumática: Consiste na fragmentação da rocha através da combinação 

de uma percussão em alta freqüência com pequeno curso e rotação. Este 

método utiliza o ar comprimido, principal fluido da operação, procedente de 

compressores de alta potência. 

 

 
Figura 4.1 – Perfuração de poço profundo executado pela FUNASA na região do sertão de 
Pernambuco, em área sedimentar na aldeia Agreste (Tacaratu) para etnia Kapinawá. 
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Figura 4.2 – Perfuração de poço profundo em área de cristalino, com equipamento rodopneumático 
com compressor de ar. 
 

Nas áreas em que as camadas subterrâneas são permeáveis e o lençol 

freático é elevado, podem ser construídos poços escavados, também chamados de 

cacimbas ou poços Amazonas (Zimbres, 2003). 

Fontes potenciais de água são os planos aluviais, terraços, depósitos de 

terra lavada, detritos granulares e o leito arenoso dos lagos. 

Um poço Amazonas ou poço raso apresenta grande diâmetro (1,0 metro 

ou mais) e é feito por escavação. 
Segundo o Manual de Saneamento da FUNASA (FUNASA, 1999b), um 

poço raso deverá ser construído segundo essas indicações: o período de estiagem é 

a melhor opção para a construção e evitar problemas na execução na época das 

chuvas; a segurança do trabalho está em prioridade, as paredes deverão ter 

estabilidade; a escavação poderá ser manual com uso de picareta, escavadeira, 

enxadão e outros; em locais frágeis de desmoronamentos as paredes do poço 

deverão ser revestidas; quando atingir o lençol freático a escavação deverá ser 

aprofundado para um melhor aproveitamento, utilizando bombas para o 

esgotamento da água; a utilização de manilhões de concreto também é boa opção; 
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mesmo em terrenos considerados firmes o revestimento deverá ser realizado até 3 

metros de profundidade. 

 

 

4.1 Características Gerais dos Sistemas de abastecimento d’Água nas Aldeias 
Indígenas  

 

O uso dos recursos superficiais foi explorado em primeiro plano por serem 

os mais econômicos, contudo a forma de tratamento é deficiente e em alguns casos 

de forma pequena como verificamos em todas as aldeias abastecidas por rios e 

açudes, a captação compreende a utilização de equipamentos e instalações no 

manancial com a finalidade de captar água e lançá-la no sistema. Os poços 

construídos nas áreas indígenas de Pernambuco foram construídos segundo as 

características do tipo de solo da região.Os estudos para perfuração são realizados 

em etapas.As principais características são: 

1. No caso das aldeias indígenas quando existe adutora, é utilizado 

conduto forçado; 

2. O escoamento é realizado por gravidade aproveitando a formação 

do terreno; 

3. Em sua maior parte não existe tratamento d’água para o 

abastecimento, havendo apenas em alguns locais a desinfecção da água 

com a utilização de cloro; 

4. Nas aldeias indígenas a distribuição é geralmente realizada por 

chafarizes, com a exceção de alguns casos particulares em que a 

distribuição vai até a casa da família indígena. 

5. Na maior parte das aldeias indígenas o abastecimento é feito a 

partir da água subterrânea, com poços tubulares ou poços Amazonas 

6. Algumas aldeias indígenas são abastecidas por poços profundos, 

em região de cristalino ou em áreas sedimentares. A figura 4.3 mostra um 

poço de 200,00 m de profundidade na aldeia Nazário (etnia Kambiwá) em 

área sedimentar e a figura 4.4 mostram a limpeza de um poço na aldeia 

Baixa de Alexandra (etnia Kambiwá) profundidade de 186,00 m e Vazão 

de 9,658 l/h. 
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Figura 4.3 – Poço profundo de 200,00m em área sedimentar na aldeia Nazário (etnia Kambiwá) com 
vazão de 1,107l/h. 
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Figura 4.4 – Limpeza de poço profundo em área sedimentar na aldeia Baixa de Alexandra 
 

 

7. Em algumas localidades indígenas a FUNASA construiu poços 

rasos com técnica bem mais elaborada para a construção com 

segurança e obtenção de boas vazões. A técnica consiste no uso de 

tijolos perfurados, preenchendo os painéis entre anéis e pilares de 

concreto; o conjunto vai descendo a medida que vai sendo escavado 

por dentro do poço. (figura 4.5, figura 4.6 e figura 4.7). 



 51

 
Figura 4.5 – Construção de poço amazonas em área indígena com anéis e pilares de concreto, após 
a concretagem de trecho de pilar. 
 

 
Figura 4.6 - Construção de poço amazonas em área indígena, após a descida do anel de concreto e 
painéis preenchidos com tijolo perfurado. 
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Figura 4.7 - Construção de poço amazonas em área indígena, após descida do anel de concreto e 
tijolos perfurados. 

 

 

4.2 Características e Problemas no Abastecimento D’Água por Etnia.  

 

4.2.1 Kapinawá 
 

A comunidade localizada no município de Buíque vive em residências 

espalhadas por toda a região. O sistema de abastecimento é proveniente de minas 

que afloram pela região. 

A adução é realizada por bombeamento para os reservatórios e distribuída 

por gravidade nos chafarizes das aldeias. Na aldeia Mina Grande os moradores 

conduziram a água até as suas residências para os banheiros, lavatórios e pias de 

cozinha. O controle da distribuição também é realizado pelo AISAN’S7.  

Outro tipo de abastecimento é através da utilização de poços amazonas. A 

água é de qualidade satisfatória, não havendo tratamento ou desinfecção. 

Os problemas enfrentados são a manutenção preventiva que não é 

realizada regularmente, a falta de recursos financeiros para sanear as urgências ou 
                                                 
7 AISAN’S – Agentes Indígenas de Saneamento – Índios que moram nas aldeias contratados pela Prefeitura do 
município que está localizada a etnia para trabalharem na manutenção e operação dos sistemas de saneamento. 
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ainda a falta de equipamentos para o trabalho dos AISAN’S, falta de proteção das 

minas e fontes. 

 

4.2.2 Xucuru 
 

A região em que vivem os Xucurus, permite exploração de água 

superficial. Uma grande parte é abastecida pelo açude em que a água captada é 

conduzida ao reservatório para distribuição nos chafarizes, alguns moradores com 

seus recursos, conseguiram disponibilizar a água para dentro de suas residências, 

fazendo com que os chuveiros passem a funcionar. A água é de boa qualidade e o 

tratamento empregado é a adição de pastilhas de cloro no clorador instalado pela 

FUNASA e realizado pelos AISAN’S. 

A comunidade também conta com algumas minas e poços amazonas. A 

distribuição da água é realizada por gravidade obedecendo ao trajeto do terreno, o 

mesmo acontece com os poços Amazonas. 

As dificuldades encontradas são a falta de cloro em alguns períodos, 

devido a problemas de ordem administrativa, o deslocamento dos AISAN’S pelos 

sistemas que dependem dos motoqueiros contratados. A manutenção preventiva 

também não ocorre, havendo apenas a corretiva, o que gera problemas para o 

funcionamento do sistema. Algumas vezes não é possível resolver o problema 

quando faltam recursos financeiros. 

As questões referentes à posse de terras e a rivalidade entre os grupos da 

etnia têm prejudicado o atendimento a suas necessidades 

Um outro problema é o desvio da água para a agricultura irrigada, o que 

não está computado no projeto, deixando de atender a população, ocorrendo assim, 

falta d’água em alguns trechos. 

 

 

4.2.3 Pankararu 
 

As aldeias que compõem a etnia Pankararu possuem vários tipos de 

sistemas devido à forma de distribuição da comunidade. Os sistemas que a 

compõem, possuem captações diferenciadas. Uma  parte é abastecida  pelas  águas 
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do rio São Francisco, cuja captação se dá ao lado da COMPESA em Jatobá.Quando 

a bomba de captação necessita de reparos a solução é a presença do técnico da 

FUNASA proveniente do Recife. O sistema não tem tratamento, a água captada é 

conduzida aos reservatórios e chafarizes da região. A água para as localidades 

abastecidas por esse sistema não é suficiente para todos, sendo necessário a 

intervenção da Prefeitura de Tacaratu com o abastecimento em carros pipas. Os 

AISAN’S também controlam a utilização da água nos chafarizes durante o dia. 

As minas também atendem parte do abastecimento da comunidade 

indígena como a população não indígena que mora próximo às aldeias. Algumas 

mulheres costumam lavar as roupas nessas fontes. Neste sistema também não há 

tratamento d’água, a adução é feita por gravidade e conduzida aos reservatórios e 

chafarizes. 

Nas localidades de Espinheiro, Agreste, Logradouro e Travessão do Ouro, 

a captação é realizada por poço profundo e distribuído em toda a comunidade por 

gravidade. Alguns moradores fizeram encanação para levar água as suas 

residências. Não há tratamento d’água nesse sistema. 

Um dos problemas relacionados pelos AISAN’S, é o deslocamento na 

aldeia devido a distância entre os pontos de captação, principalmente a do rio São 

Francisco, e a distribuição. Foram contratados motoqueiros para o transporte dos 

AJSAN’S que ficam na dependência deles para o deslocamento. A região é muita 

acidentada. 

 

4.2.4 Kambiwá 
 

A qualidade das águas que abastecem a comunidade de Kambiwá é boa. 

O sistema de abastecimento é realizado a partir de poços artesianos com 

profundidade acima de 120m. Considerada água potável para o abastecimento, não 

há tratamento na distribuição. 

A captação nos poços artesianos é realizada com bombas submersas. O 

local é protegido dos animais e intruso. A área é restrita ao Agente de Saneamento 

Indígena (AISAN) para a manutenção e limpeza. Após o bombeamento, a água é 

conduzida a um reservatório de 33 m3 e distribuído por toda a comunidade por 

gravidade para os reservatórios de 5 m3 e chafarizes. Na aldeia Nazário, encontra-se 
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ainda um poço profundo perfurado pela antiga CONESP8 e os moradores da região 

abastecem os seus depósitos. Segundo informações dos AISAN’S a prefeitura é 

responsável pela manutenção do poço. 

Nem toda hora os chafarizes têm água porque os AISAN’S controlam os 

reservatórios com a retirada das torneiras para o atendimento a toda comunidade 

visto que, o sistema é interligado e o último reservatório só enche quando o anterior 

não está sendo utilizado.Da mesma forma funciona o reservatório junto ao poço que 

só está cheio quando é fechada a saída para o sistema. 

 

4.2.5 Atikum 
 

A comunidade de Atikum localiza-se na serra em Carnaubeira da Penha, a 

captação de água é realizada por açude e poços artesianos, a água desses açudes 

são distribuídas por adução, por gravidade até os pontos de chafarizes, contando 

nas aldeias com reservatórios de 5 m³ distribuídos espacialmente. 

Durante o dia não se sabe quantas vezes um reservatório está completo, 

pois cada um possui bóia que automaticamente fecha a entrada d’ água. 

O sistema não possui nenhum tipo de tratamento e a água em alguns 

locais é salobra porém, é aceita pela população por não ter outro tipo de água. 

A comunidade recebeu filtros de barro em tempos passados para a 

filtração d’água nas residências. Problemas enfrentados como os demais é a 

manutenção do sistema realizado apenas pelo AISAN’S. O desvio de água para as 

plantações gera falta ou a diminuição da vazão em alguns pontos. 

 

4.2.6 Pipipan 
 

O sistema de abastecimento d’água na comunidade de Pipipan é feito por 

distribuição em reservatórios/chafarizes de 5 m3 com a captação d’água em poços 

profundos. 

Um dos problemas enfrentados é o desvio de água feito para as 

plantações no interior das terras. Os AISAN’S também reclamam do tempo que 

ficam junto a bomba para controlar o volume de captação e fazer com que tenha 

                                                 
8 CONESP – Companhia Nacional de Engenharia e Saúde Púbica, órgão do governo federal já extinto. Alguns 
arquivos encontram-se na SUDENE. 
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água no ponto mais distante. Freqüentemente um ponto que é cortado para o desvio 

deixa vazamentos que prejudicam o abastecimento. Alguns chafarizes ficaram muito 

próximos às residências fazendo com que os moradores cercassem o terreno 

dificultando a retirada d’água pela vizinhança. 

 

4.2.7 Fulniô 
 

A qualidade das águas que abastecem a comunidade é boa. O tratamento 

é realizado apenas na aldeia SEDE com a adição de pastilhas de cloro no clorador 

realizado pelo AISAN. A captação é realizada na mina localizada próxima a encosta 

da Serra. O trajeto do AISAN é realizado apenas com a utilização de moto. A 

distribuição é feita por gravidade e o sistema de distribuição é realizado 

individualmente em todas as residências.Dependendo das condições financeiras das 

famílias alguns armazenam a água em tanques de alvenaria ou de concreto, 

construídos por eles mesmos.  

Na aldeia Cipriano a captação da água é através de poço profundo, sendo  

dispensado o tratamento da água.  

Um dos problemas apontados é a falta das pastilhas de cloração, 

dependência dos motoqueiros para os deslocamentos entre as captações e os 

sistemas de distribuição e a ausência de reservatório na aldeia SEDE. A 

manutenção é realizada pelo técnico AISAN’S que se depara com problemas da 

falta de recursos imediato para a solução dos problemas (quebra do cano) a adução 

é realizada com cano de PVC na parte externa do solo, favorecendo a quebra em  

alguns pontos e/ou desvio d’água para as plantações. 

 

4.2.8 Truká 
 

O abastecimento dessa localidade é realizado totalmente pela captação da 

água do rio São Francisco, devido a proximidade. A distribuição é feita por gravidade 

a partir do ponto de adução até o alcance de todas as residências com a utilização 

de reservatórios em cada casa com água para uso nos banheiros e cozinha. Para o 

tratamento são utilizadas pastilhas de cloro no clorador (Figura 4.8). O 

desaparecimento da bomba de captação d’água no rio é um dos problemas 

enfrentados por esta comunidade. 
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A bomba é presa a uma bóia deixada no rio sem a presença permanente 

de vigilante. Quando a bomba é roubada o sistema é interrompido até que a compra 

seja efetivada. Outro problema grave é a falta das pastilhas de cloro. 

A etnia também possui sistema de distribuição por chafarizes nas aldeias 

do rio Grande e Caatinga Grande, possuindo também reservatório para atender a 

comunidade. 

A manutenção também é deficitária devido a falta de recursos financeiros 

para o atendimento quando instalado o problema. Em certos períodos do ano o 

acesso a Ilha é restrito apenas a comunidade indígena o que compromete a vistoria 

dos problemas pelo técnico designado a resolver o problema. 

 

 
Figura 4.8 – Cloração de água proveniente de rio, para abastecimento de aldeia da etnia Truká. 
 
 
4.2.9 Tuxá 
 

A comunidade Tuxá é bastante pequena contando apenas com 47 índios. 

O abastecimento da comunidade é feito com a utilização de poço profundo. 
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 É realizado por gravidade para os chafarizes. Como não ocorre manutenção 

preventiva avaria na bomba de captação e distribuição gera falta d’ água, podendo 

ser por alguns dias até semanas. 
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5 RECURSOS HÍDRICOS UTILIZADOS PELOS INDÍGENAS 

 

 

Conforme informado anteriormente, ao longo dos últimos cinco séculos os 

índios foram sendo expulsos das áreas mais úmidas do litoral e zona da mata e 

deslocaram-se para as regiões semi-árida do agreste e do oeste. 

Nos locais onde as aldeias atuais se encontram, existe déficit hídrico e os 

indígenas têm dificuldade de obter água para suas necessidades. Para ajudar a 

resolver este problema, o governo federal a partir de 1999 passou para a FUNASA, 

entre outras atividades, a tarefa de fornecimento de água para as aldeias indígenas. 

Portanto, atualmente, entre as atribuições da FUNASA, está a de escolher 

o manancial hídrico adequado para abastecimento das famílias dos índios. Na maior 

parte este abastecimento vem sendo ofertado a partir da água subterrânea e em 

algumas poucas localidades utiliza-se água superficial. 

 

5.1 Recursos Hídricos Superficiais Utilizados 
 

Na região do semi-árido, os rios em geral são intermitentes e para utilizá-

los para abastecimento é necessário a construção de barramento para reservar a 

água do período chuvoso e utilizá-la nos meses secos, os chamados açudes ou 

reservatórios. Este tipo de obra é dispendioso e a FUNASA geralmente não executa 

esta atividade. Se já existe algum açude na região, a FUNASA realiza o 

aproveitamento de suas águas para abastecimento das comunidades. 

São utilizados açudes para abastecimento de 8 aldeias da etnia Atikum no 

município de Carnaubeira da Penha e para 08 aldeias da etnia Xucuru no município 

de Pesqueira. A Figura 5.1 mostra um exemplo de croqui para distribuição de água 

por chafarizes, com água obtida de açude. 

Além disso a água do rio São Francisco é utilizado para o caso da etnia 

Truká que se localiza na Ilha de Assunção no município de Cabrobó e para duas 

aldeias da etnia Pankararu nos municípios de Tacaratu e Jatobá. A Figura 5.2 

mostra uma foto do local de captação de água do Rio São Francisco para 

abastecimento de aldeia. 
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Figura 5.1 – Esquema de distribuição de água por chafariz para algumas aldeias da etnia Atikum. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2 – Ponto de captação no Rio São Francisco com uso de flutuador 
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5.2 Recursos Hídricos Subterrâneos Utilizados 
 

Os recursos hídricos subterrâneos utilizados podem ser explorados na 

forma de poços artesianos (poços profundos no cristalino ou em áreas sedimentares 

com profundidade superior a 20,00 m), poços Amazonas (poços rasos em sedimento 

ou aluvião com profundidade superior a 20,00 m) em minas ou fontes (nos 

afloramentos de água subterrânea). O Quadro 5.1 mostra a utilização de poços ou 

minas para as aldeias de acordo com as etnias. 

 

Quadro 5.1 – Utilização de poços e minas de acordo com as etnias 

Água Subterrânea 
 

Etnia 
Nº Total 

de 
Aldeias 

Nº de aldeias c/ 
abastecimento da 

FUNASA 
PAM PA Mina 

(Fonte) 

Fulniô 2 2 - 1 1 

Atikum 38 32 3 6 9 

Truká 29 4 - - - 

kambiwá 5 5 - 5 - 

Tuxá 1 1 - 1 - 

Pankararu 12 11 - 4 4 

Pipipan 4 2 - 2 - 

Xucuru 50 29 12 5 3 

Kapinawá 11 11 - 3 8 
Fonte : Pesquisa da autora, 2003 

Obs: A diferença entre o total de utilização de água subterrânea e o número de aldeias abastecidas, 
deve-se ao fato de algumas aldeias foram abastecidos por água de superfície e em outras aldeias os 
sistemas ainda está sendo implantado (PAM – Poço Amazonas, PA - Poço Artesiano). 
 

A água obtida através do poço ou mina é bombeada até um reservatório 

próximo da aldeia a ser abastecida e é distribuída geralmente por chafarizes. A 

figura 5.3 mostra um croqui da adução e de posição do chafariz para as aldeias Teá 

e Baixa da Alexandra da etnia Kambiwá no município de Ibimirim. 

O referido poço foi perfurado em área de sedimento, tendo sido obtido uma 

boa vazão na faixa de 9.000 litros/hora com água de boa qualidade. 
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Figura 5.3 - Esquema de adução para a aldeia Teá a partir do poço na Baixa da Alexandra, etnia 
Kambiwá, município de Ibimirim. 
 

Os poços profundos nas aldeias indígenas seguem os padrões de 

execução obedecendo à segurança e proteção do manancial. Em geral as águas 

obtidas são de boa qualidade e aceita pela comunidade. Normalmente utilizam-se 

bombas submersas nos poços para a extração da água para os reservatórios e 

distribuição nos sistemas. Aplica-se teste de produção em intervalos de tempo num 

período variável de 12 horas ou até a regularização do nível dinâmico. Analisa-se 

também o tempo de recuperação do aqüífero após o teste de produção. No Quadro 

5.2 são comentadas as características dos poços profundos construídos para 

abastecimento das áreas indígenas. 
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Quadro 5.2 – Características dos poços profundos 
Etnia Aldeia Data de 

Perfuração 
Profundidade 

(m) 
NE 
(m) 

ND (m) Q (L/h) Tempo de 
recuperação 

(h) 

Xucuru Sucupira 2 14/05/2001 72,00 - - - - 

Xucuru Retiro 1 14/05/2001 72,00 11,45 53,91 578,00 2,00 

Xucuru Jatobá 24/09/2002 81,60 4,80 10,30 6.098,00 - 

Xucuru 
Cabo do 

Campo 
2001 72,00 2,29 45,17 1.514,00 2,00 

Atikum 
Serra da 

Umã 2 
21/08/2001 90,60 1,08 58,18 1.695,00 1,40 

Atikum 
Pedra de 

Fogo 3 
22/10/2001 78,60 4,91 12,92 3.118,00 1,20 

Atikum Angico 3 18/06/2001 90,00 32,24 54,32 1.736,00 1,20 

Atikum Baixão 28/11/2001 54,60 3,70 9,30 6.600,00 1,10 

Atikum Mulungu 3 26/10/2001 60,60 - - 200,00 - 

Atikum Oiticica 19/10/2001 60,60 1,59 34,69 2.175,00 1,40 

Pankararu 
Espinheiro 

2 
08/05/2001 162,00 87,50 106,42 1.555,00 - 

Pankararu 
Espinheiro 

3 
12/03/2001 132,00 76,90 87,37 1.927,00 0,40 

Pankararu Agreste 17/10/2002 90,00 - - - - 

Pankararu Agreste 2 2001 48,00 - - - - 

Tuxá Funil 03/07/2001 236,90 - - - - 

Fonte: Pesquisa da autora, 2003 

Obs: NE – Nível Estático, ND – Nível Dinâmico, Q - Vazão 

 

A FUNASA perfurou 24 poços nas áreas indígenas, dos quais 5 poços 

deram secos ou com vazão insuficiente. Nos quadros 5.3 e 5.4 são exibidos os perfis 

litológicos dos poços perfurados pela FUNASA em áreas indígenas com o objetivo 

de identificar os vários tipos litológicos atravessados, localizar os intervalos de rocha 

que possam conter água e avaliar o significativo qualitativo sendo o primeiro em área 

sedimentar e o segundo no cristalino. 

 

 

 



 64

Quadro 5.3 – Perfil litológico de poço artesiano na aldeia Funil, etnia Tuxá, município 
de Inajá, em área sedimentar 

PERFIL GEOLÓGICO  E  CONSTRUTIVO  DO  POÇO 
MUNICÍPIO: Inajá DISTRITO: Funil POÇO Nº: 

PROFUND
IDADE 

DESCRIÇÃO  LITOLÓGICA PERFIL  
LITOLÓGICO 

PERFIL  
CONSTRUTIVO 

 
0,00 – 3,00 
 
3,00 – 6,00 
 
6,00 – 9,00 
9,00 – 12,00 
 
12,00 – 18,00 
 
 
18,00 – 21,00 
 
21,00 – 39,00 
39,00 – 42,00 
 
42,00 – 60,00 
60,00 – 63,00 
 
63,00 – 96,00 
96,00 - 123,00 
123,00-135,00 
135,00-138,00 
 
138,00-144,00 
 
144,00-150,00 
 
150,00-153,00 
 
153,00-156,00 
 
156,00-159,00 
 
159,00-162,00 
 
162,00-165,00 
 
165,00-168,00 
 
168,00-180,00 
 
180,00-183,00 
 
183,00-186,00 
 
186,00-192,00 
 
192,00-198,00 
198,00-210,00 
 
210,00-213,00 
 
213,00-219,00 
 
219,00-231,00 
 
231,00-234,00 
 
234,00-237,00 
 
 
 
 
 
 

 
Arenito arcosiano, cor vermelha, com silte e argila, seleção boa, grãos 
angulosos. 
Arenito quartzoso fino, cor amarelo-cinza, com silte, seleção média, 
grãos angulosos. 
Arenito arcosiano, cor vermelho-cinza, má seleção, grãos angulosos. 
Arenito quartzoso médio a fino, cor amarelo-cinza, seleção boa,  grãos 
angulosos. 
Arenito quartzoso grosso, efervesceu em uma pequena porção de 
argila, com matéria orgânica (capim, folha), com silte, cor cinza-
verde, seleção pobre, grãos angulosos, com feldspato. 
Arenito quartzoso médio, poucos fragmentos argilosos que efervesce, 
seleção pobre, grãos angulosos, com feldspato. 
Marga de cor verde-vermelho, com silte, efervesce ao HCl. 
Marga de cor vermelho, com silte e matéria orgânica (capim), 
efervesce ao HCl. 
Marga de cor verde-vermelha, com silte, efervesce ao HCl. 
Marga de cor vermelho, com silte e matéria orgânica (madeira), 
efervesce ao HCl. 
Marga de cor vermelho-verde, com silte, efervesce ao HCl. 
Marga de cor marrom, com silte, efervesce ao HCl. 
Marga de cor cinza, com silte, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a fino, com silte, cor cinza, seleção boa, grãos 
angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio, com silte, cor cinza, seleção boa, grãos 
angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a grosso, com silte, cor cinza, seleção pobre, 
grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio, com silte e pouca argila, cor marrom, seleção 
média, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero grosso intemperizado, com silte e argila, cor 
marrom, seleção pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio intemperizado, com silte e argila, cor marrom, 
seleção boa, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero grosso, com silte e argila, cor marrom, seleção 
pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a fino, com silte e argila, cor cinza-creme, 
seleção média, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio, com silte e argila, cor creme, seleção média a 
pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero grosso, com silte e argila, cor creme-marrom, 
seleção pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a grosso e com marga, com silte e argila, cor 
marrom, seleção pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero grosso, com silte e argila, cor marrom, seleção 
pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a grosso, com silte e argila, cor marrom-cinza, 
seleção pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Marga de cor marrom-cinza, com silte, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a grosso, com silte e argila, cor creme-cinza, 
seleção média, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a grosso intemperizado, com silte e argila, cor 
creme-cinza, seleção pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a grosso, com silte e argila, cor creme-cinza, 
seleção pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a grosso, com silte e argila, cor marrom, 
seleção pobre, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio, com silte e argila, cor marrom, seleção 
média, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
Arenito calcífero médio a fino, com silte e argila, cor marrom, seleção 
boa, grãos angulosos, efervesce ao HCl. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marga 
Arenito  

arcosiano 
Arenito 

 quarzoso 
Arenito 

 Calcífero 
Argila 
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Quadro 5.4 – Perfil litológico de poço artesiano na localidade da Serra da Umã, etnia 
atikum, município de Carnaubeira da Penha, em área cristalino 

PERFIL GEOLÓGICO  E  CONSTRUTIVO  DO  POÇO 
PERFIL:                                                               RELATÓRIO  Nº. :                                                        CR: 
MUNICÍPIO: Carnaubeira da Penha DISTRITO: Serra Umã II POÇO Nº: 
PROFUND
IDADE 

DESCRIÇÃO  LITOLÓGICA PERFIL  
LITOLÓGICO 

PERFIL  
CONSTRUTIVO 

0,00-3,00 
 
3,00-9,00 
 
9,00-12,00 
 
 
12,00-15,00 
 
 
15,00-21,00 
 
 
21,00-24,00 
 
24,00-27,00 
 
27,00-30,00 
 
30,00-33,00 
 
33,00-36,00 
 
36,00-39,00 
 
40,00-41,00 
 
41,00-42,00 
 
42,00-45,00 
45,00-48,00 
 
48,00-51,00 
 
51,00-54,00 
 
 
54,00-57,00 
 
 
57,00-60,00 
 
60,00-63,00 
 
63,00-66,00 
 
 
66,00-69,00 
 
 
69,00-72,00 

Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
grosseira, cinza escuro, com quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
grosseira, com silte, cinza, com quartzo, feldspato, moscovita e biotita.
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, média a grosseira, cinza claro, com quartzo, feldspato e 
biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, grosseira, cinza, com quartzo, feldspato e biotita (granito), 
com biotita intercrescida com quartzo. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, com matéria orgânica (capim), grosseira, cinza, com 
quartzo, feldspato e biotita, com biotita intercrescida com quartzo. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, grosseira, cinza, com quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, média a grosseira, cinza, com quartzo, feldspato e biotita. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
grosseira, cinza, com quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica fina, com silte, 
média a grosseira, cinza, com quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, grosseira, cinza, com quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
grosseira, cinza, com quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a grossa, 
grosseira, com quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, grosseira, cinza claro, com quartzo, feldspato e biotita. 
Rocha cristalina intemperizada em pó, coloração bege. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a grossa, 
com silte, grosseira, cinza a preto, com quartzo, feldspato e biotita. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, média, cinza claro a preto, com quartzo, feldspato e biotita. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
média, cinza escuro a preto, com quartzo, k-feldspato, plagioclásio e 
biotita (granito), com utilização da lupa binocular. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com matéria orgânica (capim), com silte, média, cinza claro, com 
quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com silte, grosseira, cinza a preto, com quartzo, feldspato e biotita. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a grossa, 
com silte, grosseira, cinza a preto, com quartzo, feldspato e biotita. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com presença de silte, fragmentação média a grosseira, cinza claro a 
preto, composta por quartzo, feldspato e biotita. 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
com matéria orgânica (capim), grosseira, cinza escuro a preto, com 
quartzo, feldspato e biotita (granito). 
Rocha cristalina mesocrática intemperizada fanerítica média a fina, 
média, cinza escuro a preto, com quartzo, feldspato e biotita. 
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O Quadro 5.5 mostra as características de alguns poços perfurados por 

onde foram traçados os perfis litológicos e verificamos que as maiores profundidades 

e vazões estão localizadas na região do sedimento. 

 

Quadro 5.5 – Poços profundos realizados pela FUNASA, que dispõem de perfil 
litológico. 

Localidade Etnia Município Tipo de substrato 
Profundidade 

(m) 
Vazão 
(L/h) 

Aldeia Agreste Pankararu Tacaratu Sedimento (arenito) 90,00 - 

Aldeia Funil Tuxá Inajá Sedimento (arenito) 236,90 28.000,00

Aldeia Agreste Pankararu Tacaratu Sedimento (arenito) 100,00 2.944,00 

Serra da Umã (poço2) Atikum Carnaubeira da Penha Cristalino 90,60 1.695,00 

Serra da Umã (poço1) Atikum Carnaubeira da Penha Cristalino 90,00 - 

Pedra de Fogo I Atikum Carnaubeira da Penha Cristalino 66,00 - 

Pedra de Fogo II Atikum Carnaubeira da Penha Cristalino 72,00 - 

Pedra de Fogo III Atikum Carnaubeira da Penha Cristalino 78,60 3.118,00 

Jatobá Xucuru Pesqueira Cristalino 81,60 6.098,00 

Sucupira II Xucuru Pesqueira Cristalino 72,00 - 

Oiticica Atikum Carnaubeira da Penha Cristalino 60,60 2.175,00 

Mulumgu III Atikum Carnaubeira da Penha Cristalino 60,60 200,00 

Campina Nova Xucuru Pesqueira Cristalino 60,00 - 

Angico III Atikum Carnaubeira da Penha Cristalino 90,00 1736,00 

Fonte:Pesquisa da autora, 2003 

Em alguns dos poços foram realizados testes de produção. O teste de 

produção consiste na realização da realização de um bombeamento e no registro da 

evolução do rebaixamento do poço em 3 ou mais etapas. Para as áreas 

sedimentares calculamos a transmissividade que corresponde à quantidade de água 

que pode ser transmitida horizontalmente por toda espessura saturada do aqüífero, 

sendo necessário para o cálculo o teste de produção do poço. O quadro 5.6 mostra 

os resultados obtidos. 

 

Quadro 5.6 – Resultados do teste de produção em poços profundos em área 
sedimentar para abastecimento de aldeias indígenas 

Aldeia Etnia Município Profundidade 
(m) 

Vazão 
(L/h) 

Transmissividade 
(m2/s) 

Espinheiro III Pankararu Tacaratu 132,00 1.927 1,0 x 10-4

Espinheiro II Pankararu Tacaratu 162,00 1.555 8,7 x 10-5

   Fonte:Pesquisa da autora, 2003 
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A qualidade da água nos poços da região sedimentar, geralmente é muito 

boa, dispensando tratamento. Para poços no aluvião, a preocupação é mais com a 

contaminação bacteriológica.  

Os exames bacteriológicos servem para verificação da existência de 

contaminação junto ao manancial de captação. Quando detectado a presença de 

colônias na água faz-se necessário à utilização de tratamento da água com o cloro 

em pastilhas. Também são realizados testes físicos – químicos das águas para 

saber algumas propriedades, segundo o padrão de potabilidade estabelecido pelo 

Ministério da Saúde.  

Para o padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo 

humano a portaria 1.469 de 29 de dezembro de 2000 do Ministério da Saúde 

estabelece os parâmetros de Escherichia coli ou coliformes termotolerantes e 

coliforme totais com o valor máximo permitido de ausência em 100 ml de amostra. 

A realização dos exames bacteriológicos dos recursos hídricos para 

consumo nas aldeias indígenas ocorre quando é detectada a contaminação da água 

na aldeia ou áreas próximas. No quadro 5.7 é mostrado o resultado realizado dos 

exames bacteriológico em alguns poços nas comunidades indígena. A presença de 

coliformes fecais e totais indica que a água está contaminada necessitando de 

tratamento ou ainda aumento da aplicação de cloro no sistema.  
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Quadro 5.7 – Análises da água nos poços das áreas indígenas. 
Etnia Aldeia Coliformes 

Fecais 
(nc) 

Coliformes 
Totais 
(nc) 

Manancial Observação 

Xucuru Afeto 30 100 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Brejinho 20 120 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Caetano 0 16 Poço 
Amazonas 

Água tratada com 
cloro- 3,0 

Xucuru Caipe 50 180 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Cimbres 0 30 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Couro Dantas 0 0 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Guarda 0 0 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Lagoa 0 15 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Passagem 0 8 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Pedra d’água 10 50 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Resende 0 0 Poço 
Artesiano 

Prof: 80m 

Xucuru Retiro 0 20 Poço 
Artesiano 

Prof: 72m 

Xucuru Santana 0 0 Poço 
Amazonas 

 

Xucuru Tinteiro 0 0 Poço 
Amazonas 

 

Pankararu Gitó 0 15 Poço 
Amazonas 

 

Fonte:Pesquisa da autora, 2003 
nc – número de colônias  
 

O padrão de aceitação de potabilidade está descrito no Quadro 5.8 para 

algumas substâncias conforme a Portaria 1.469 do M.S; 

Quadro 5.8 Padrão de aceitação para consumo humano 
Parâmetro Unidade VMP¹ 

Cor Aparente UH² 15 
Turbidez³ UT 5 
Dureza mg/l 500 
Ferro Mg/l 0,3 

Sólidos Dissolvidos Totais Mg/l 1.000 
Odor - Não objetável 
Gosto - Não objetável 

pH - 6,0 – 9,5 
Fonte: Adaptado da Portaria 1469 do ministério da Saúde  

1- Valor Máximo Permitido  2- Unidade Hazen ( mg Pt-Co/L) 3 - Unidade de Turbidez 
 

Em algumas localidades visitadas foram coletadas amostras em pontos 

diferenciados dos sistemas e realizado os exames físicos – químico no laboratório d’ 

água da Funasa em Recife.No quadro 5.9 é apresentado o resultado. 



 69 

 

Quadro 5.9 – Qualidade da água em relação às propriedades física e química da água. 

 

Etnia Aldeia Localização 
da amostra 

Turbidez 
(υT) 

Cor 
aparente 

(υH) 

Cloreto 
(mg/L) 

Dureza 
total 
CaO3 
(mg/L) 

Ferro 
Total 

(mg/L) 

Sólidos 
totais 

dissolvidos 
(mg/L) 

Alcalinidade 
total (mg/L) 

Dureza 
de 

Cálcio 
(mg/L) 

Dureza de 
Magnésio 

(mg/L) 

Condutivi
dade 

(cm/Umh
o) 

pH 

Kambiwá Pereiras Chafariz 0,88 13 57,6 86,24 0,025 170,00 88,0 21,90 15,69 170 8,15 

kambiwá Baixa da 
Alexandra Reservatório 1,45 12 38,8 49,0 0 129,00 6,6 8,64 9,84 100 7,31 

kambiwá Nazário Poço 1,21 10 54,0 148,96 0,035 129,00 102,3 42,42 25,90 190 8,26 

Fulniô Sede Reservatório 40,3 215 10,8 17,64 1,065 141,00 12,1 1,57 3,92 30 7,56 

kambiwá Pereiras Poço -207m 0,89 14 53,28 86,24 0 105,00 90,2 23,56 15,29 180 8,14 

Kapinawá Julião Poço – 74m 1,04 12 57,60 156,80 0,023 270,00 102,3 40,84 28,29 210 8,14 

Kapinawá Mina Grande Chafariz 0,93 10 18,36 16,66 0,22 175,00 0 2,35 3,49 40 5,06 

Kapinawá Mina Grande Fonte 0,70 11 19,44 16,66 0,045 169,00 0 2,74 3,39 50 4,72 

Fonte:Pesquisa da autora, 2003 
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6 IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS 

 

 

6.1 Implantação dos Sistemas 
 

A partir de agosto de 1999 a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 

assumiu a responsabilidade de estruturar o subsistema de atenção à Saúde 

Indígena integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em setembro de 1999 foi 

promulgada a Lei n.º 9.836 que dispôs sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde dos povos indígenas. 

O objetivo do subsistema é a melhoria da qualidade de vida de toda a 

população indígena brasileira, com mais de 350 mil pessoas em diferentes povos 

num total de 210 etnias em todo o Brasil e em 170 línguas identificadas. Em 

Pernambuco, conforme dito anteriormente, são 9 (nove) etnias e 27.329 indígenas. 

Estruturalmente a FUNASA criou o Departamento de Saúde Indígena que 

verificou e evidenciou a necessidade de criação de normas, critérios e diretrizes para 

elaboração e análise de projetos físicos para estabelecimentos de programas de 

saúde e ações de sistemas de saneamento em áreas indígenas. 

O Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP), promoveu 

fóruns e debates sobre os temas voltados para a atenção da saúde dos povos 

indígenas, elaborando as Diretrizes para projetos do abastecimento de água, 

melhorias sanitárias e esgotamento sanitário. 

Principais melhorias sanitárias a serem implantadas, levando em 

consideração a cultura e os hábitos da população indígena: 

• Ligação à rede de água onde existir; 

• Escavação e/ou proteção de poços rasos, cisternas, cacimbas, minas e 

nascentes; 

• Distribuição de filtros (Figura 6.1); 
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Figura 6.1 - Distribuição de filtros de barro na aldeia Caatinga Grande, etnia Truká. 

 

 

• Construção de privadas com fossa seca ou privada com vaso sanitário, e 

alternativas para o destino adequado dos dejetos como fossa séptica, 

sumidouros e outras (figuras 6.2 e 6.3) ; 

• Diagnósticos e estudo das concepções para abastecimento d’água. 
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Figura 6.2 – Kit sanitário incluindo caixa d’água, privada, lavatório, chuveiro e tanque de lavar 
roupa. Instalado em aldeia da comunidade Kapinawá. 

 

 
Figura 6.3 – Kit sanitário em área de residência indígena com canalização vinda direta de 
chafariz (etnia Kapinawá). 
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A Fundação Nacional de saúde tem analisado as seguintes tarefas ou 

atividades em cada localidade: 

a) Visita técnica inicial da equipe: 

b) Probabilidade de crescimento da população; 

c) Parâmetros para o estudo das opções; 

d) Possíveis opções para o abastecimento da localidade e respectivas 

estimativas de custos de implantação e operação do sistema: 

e) Relatório de análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta 

definida para captações; 

f) Determinação da melhor opção. 

Um estudo completo prevê segundo as diretrizes estabelecidas, um 

histórico sobre os hábitos higiênicos dos povos indígenas levando em consideração 

quais fontes de água utilizadas; a situação política, econômica, cultural, financeira e 

social da aldeia, de que forma é utilizada a água, conhecimento de como são 

removidos os dejetos humanos; possíveis poluentes da água; tempo de 

permanência da tribo na localidade, relacionamento da população com a água, 

habitação, costumes, cultura e problemas de saúde pública relacionada com o 

abastecimento e acondicionamento da água. 

Também foi analisada pela FUNASA a situação geográfica da aldeia em 

relação ao Estado, município, os dados populacionais, acessibilidade com todos os 

custos de transporte, vias de comunicação e mão-de-obra disponível, verificando 

também a possibilidade de utilização de mão-de-obra remunerada local, materiais de 

construção (devem ser explorados os materiais da região), energia elétrica buscando 

alternativas quando não disponíveis, classificação do clima, existência de dados 

topográficos. 

Para evitar eventuais choques com a cultura indígena, nos projetos que 

envolvem construções para abastecimento d’água quando da execução de obras 

para populações indígenas as diretrizes da engenharia estabelecem algumas 

normas: 

a) Envolvimento da FUNAI, com autorização legal para a entrada na área indígena; 

b) Verificação da lei de outorga das terras indígenas a serem trabalhadas; 

c) Verificação no órgão ambiental da necessidade de licenciamento para projetos 

de médio porte; 
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d) Possibilidade de utilização de convênio ou diretamente; 

e) Formulação de capacitação dos agentes externos para o trabalho junto às 

comunidades indígenas envolvendo parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais; 

f) Consulta a legislação vigente para que no contrato de obras esteja previsto a 

responsabilidade da empresa sobre acontecimentos graves que envolvam os 

funcionários e a comunidade; 

g) Preparação da comunidade indígena sobre a execução de obras; 

h) Solicitação prévia da FUNAI para a permanência de funcionários de obras nas 

aldeias. 

 

6.2 Operação e Manutenção dos Sistemas 
 

A população indígena participa quando da implantação e manutenção dos 

sistemas indicando candidatos no Conselho indígena local de Saúde para o cargo 

de AISAN (Agente Indígena de Saneamento) para que este durante o processo de 

operação e manutenção dos sistemas possa esclarecer de forma clara e detalhada 

como se dará o funcionamento do sistema.  

A FUNASA com os custeios próprios mantém os sistemas de 

abastecimento e melhorias sanitárias desde que programadas. Já os AISAN'S são 

preparados dependendo do tipo que o projeto necessite, analisando sua 

complexidade e densidade populacional. 

 

6.2.1 Procedimento para a Seleção dos Agentes 
 

Os sistemas de abastecimento d'água e sanitários requerem um operador 

que entenda o funcionamento destes e possa solucionar problemas que porventura 

possam existir nas comunidades indígenas. Este operador teria que ser um membro 

da comunidade. Para encontrar uma saída surgiu a idéia de se formar dentro de 

cada aldeia candidatos ao cargo de Agente Indígena de Saneamento (AISAN) para 

operacionalização e manutenção desses sistemas. O número de agentes dentro de 

uma comunidade varia pela extensão e complexidade dos sistemas (Figura 6.4). 
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Figura 6.4 – Agente indígena de saneamento (AISAN) da etnia Kapinawá em Buíque; e frascos de 
coleta das amostras. 
 

A escolha dos AISAN'S é iniciada com a solicitação ao Conselho Local de 

Saúde, constituída pelo cacique e pajé e membros, para a indicação de candidatos 

em duas vezes o número de vagas disponíveis para cada localidade. 

São necessários os seguintes pré-requisitos para a seleção do AISAN: 

• Ser índio e morar na aldeia que serão desenvolvidas as atividades; 

• Ter mais de 18 (dezoito) anos; 

• Saber ler e escrever (ter freqüentado a escola, com comprovação); 

• Ter sido escolhido pela comunidade, com a participação do conselho 

indígena de saúde local, e de Instrutor Supervisor. 

• Não ter vínculo empregatício ou função dentro da organização social da 

aldeia; 

• Ter passado por uma avaliação de perfil, feita pelo Instrutor/Supervisor do 

curso de Formação do Agente Indígena em Saneamento Básico e 

Ambiente. 
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Após a indicação os candidatos são submetidos a testes com respostas 

escritas e subjetivas e em seguida a entrevista de mesmo conteúdo. Esses testes 

verificam o nível intelectual, desenvoltura, aceitabilidade, sociabilidade, 

conhecimento dos problemas da comunidade, conscientização, poder de decisão e 

compromisso com a comunidade. Os agentes selecionados são apresentados às 

lideranças indígenas e em seguida contratados. 

O curso de Formação só é iniciado quando todos estão contratados. A 

FUNASA/PE já realizou três cursos, novembro de 1999, junho de 2001 e julho de 

2002, o número de AISAN S formado é 41 (quarenta e um) distribuídos por todas as 

aldeias de Pernambuco. A contratação desse pessoal é feita pelas prefeituras locais 

que pagam um salário mínimo mensalmente, verba repassada pelo Governo 

Federal. Dependendo da distância entre a captação e os sistemas de distribuição, é 

necessário que o AISAN tenha um veículo para seu deslocamento, como eles não 

possuem habilitação para conduzir veículos a Funasa  contrata o motoqueiro com o 

veículo para poder ajudá-los. 

A formação do AISAN permite que ele faça um levantamento sanitário de 

toda a aldeia ou parte dela, dependendo da complexidade do sistema, e repasse aos 

técnicos de saneamento da FUNASA. 

 

6.2.2 Manutenção 
 

Em geral o AISAN fica encarregado de ligar e desligar as bombas, ligar e 

desligar os chafarizes (Figuras 6.5 e 6.6), fazer pequenos consertos quando existir 

necessidade e fiscalizar os sistemas de abastecimento d’água e de esgoto. Em 

alguns casos, o AISAN atende mais de uma aldeia, se as aldeias forem 

próximas.Quando há necessidade de serviços de manutenção que o AISAN não 

possa fazer, por exemplo, a quebra de uma bomba ou outros problemas, o AISAN 

fica encarregado de procurar na cidade quem poderá realizar tal conserto e a 

FUNASA paga o serviço.  
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Figura 6.5 – Chafariz na aldeia Gitó, etnia Xucuru, em Pesqueira. Caixa d’água com volume de 5m2, e 
as famílias vão buscar água levando baldes de aproximadamente de 20 litros. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figura 6.6 – Chafariz na aldeia Brejinho, etnia Xucuru em Pesqueira. Geralmente buscar água é 
tarefa feminina. A manutenção e conservação dos chafarizes são feitas pelos AISAN’S com auxílio 
dos distritos indígenas. 
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O trabalho da FUNASA com as comunidades indígenas é repartido para 

dois distritos, chamados Pólos Avançados Indígenas (PAI), sendo um em Salgueiro, 

encarregado das etnias Atikum, Pankararu, Pipipan e Truká, e o outro em Caruaru, 

encarregado das etnias Xucuru, Fulniô, Tuxá, Kambiwá e Kapinawá. Em Recife fica 

o distrito sede – DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena), encarregado da 

administração geral do setor indígena no Estado de Pernambuco. 

Serviços maiores devem ser comunicados pelo AISAN a FUNASA para 

algum técnico deslocar-se até a aldeia e realizar o serviço. Um exemplo de serviço 

mais complicado está indicado na Figura 6.7 onde um reservatório encontra-se 

rachado, perdendo bastante água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.7 – Reservatório em condições precárias na aldeia Nazário, etnia Kambiwá. Grande perda 
de água pelas rachaduras da caixa d’água. 
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No caso em que a aldeia dispõe de serviço de desinfecção da água com 

clorador, o AISAN recebe as pastilhas de cloro em quantidade suficiente para um 

semestre e vai utilizando gradativamente de acordo com a necessidade. 

 

6.3 Custos de Implantação e Operações 
 

 Os custos de implantação são variados de acordo com a população da aldeia, 

com a distância e a altura manométrica de adução e o tipo de solução técnica a ser 

adotada. A Figura 6.8 mostra um exemplo de adução e distribuição de água em 

aldeia indígena. 

 
Figura 6.8 – Adução e distribuição de água na aldeia sede da etnia Xucuru em Pesqueira. Nesta 
aldeia a distribuição foi feita para todas as casas. 
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Os custos de implantação dos sistemas de abastecimento d’água, e em 

algumas localidades, estão descritas no Quadro 6.1. Os recursos são recebidos pela 

DIESP9 para atender a programação anual na área de Saneamento Básico 

Indígena. O Quadro 6.2 apresenta os custos de algumas melhorias sanitárias 

indígenas que incluem a instalação de Kit s sanitário compostos de banheiro com 

bacia sanitária, descarga, pia, chuveiro, lavatório e fossa. 

                                                 
9 DIESP – Divisão de Engenharia de Saúde Pública da Coordenação Regional de Pernambuco da FUNASA 
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Quadro 6.1 – Custos de implantação de alguns sistemas ou partes do sistema de 
abastecimento d’água de aldeias indígenas 
 

Objeto Aldeia Etnia Ano Tipo de Obra Custo R$
Abastecimento d água Nazario, Teá e 

Pereiros 
Kambiwá 2000 Adução, Distribuição por 

chafarizes 
118.825,29 

Perfuração de Poços Nazário, Kambiwá Kapinawá 2000 Construção de Poços 
Profundos 

81.174,71 

Abastecimento d água Boqueirão, Quixaba e 
Baixão 

Atikum 2000 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

64.165,60 

Perfuração de Poços Areia dos Pedros, 
Mulungu e Pedra 
Preta 

Atikum 2000 Construção de Poços 
Profundos 

58.937,84 

Abastecimento d água Areia, Pedra e Pedra 
de Fogo 

Xucuru 2000 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

49.404,00 

Abastecimento d água Brejinho, Gitó, Afeto, 
Caipe, Tinteiro e 
Guarda 

Xucuru 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

118.882,56 

Abastecimento d água - Xucuru 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

100.853,36 

Abastecimento d água Cana Brava, Caitano, 
Retomada eSantana 

Xucuru 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

147.665,48 

Abastecimento d água Travessão do Ouro Pipipan 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

52.608,93 

Abastecimento d água - Atikum 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

134.916,00 

Abastecimento d água Cajueiro Seco, 
Caatinga Grande e 
Rio Grande 

Truká 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

105.073,53 

Abastecimento d água - Jatobá 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

69.579,60 

Abastecimento d água Funil Tuxá 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

21.916,00 

Abastecimento d água - Truká 2001 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

50.400,00 

Abastecimento d água Para atender 04 
aldeias 

Atikum 2002 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

134.166,34 

Abastecimento d água Pedra de 
Fogo,Cachoeira,Jacar
é, Boa Vista e Bom 
Jesus 

Atikum 2002 Adução, Distribuição por 
chafarizes 

84.739,41 

Abastecimento d água Nazario,Santa Rosa e 
Lagoa do Puiu 

Kambiwá 2002 Ampliação dos sistemas 
simplificados 

34.700,00 

Abastecimento d água Saco dos Barros, 
Agreste, Macacos e 
Barrocão. 

Pankararu 2002 Ampliação dos sistemas 
simplificados 

147.153,93 

Fonte:Pesquisa da autora, 2003 
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Quadro 6.2 – Custos de implantação de algumas melhorias sanitárias nas aldeias 
indígenas 
 

Objeto Aldeia Etnia Ano Tipo de Obra Custo R$
Melhorias Sanitárias Para atender 54 

domicilios 
Xucuru 2001 Implantação dos Kit’s 

Sanitários 
65. 216,32 

Melhorias Sanitárias Para atender 32 
domicilios 

Kapinawá 2001 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

38.338,56 

Melhorias Sanitárias Para atender 120 
domicilios em 8 aldeias 

Atikum 2001 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

131.087,05 

Melhorias Sanitárias Para atender 100 
domicilios em 2 aldeias 

Pankararu 2001 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

109.234,60 

Melhorias Sanitárias Para atender 20 
domicilios em 2 aldeias 

Fulniô 2001 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

21.991,32 

Melhorias Sanitárias Para atender 15 
domicilios em 1 aldeia 

Tuxá 2001 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

15.432,44 

Melhorias Sanitárias Para atender 25 
domicilios em 2 aldeias 

Pipipan 2001 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

26.131,77 

Melhorias Sanitárias Para atender 35 
domicilios em 4 aldeias 

Kapinawá 2001 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

32.353,62 

Melhorias Sanitárias Para atender 30 
domicilios em 6 aldeias 

Truká 2001 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

54.752,28 

Melhorias Sanitárias Para atender 44 
domicilios em 3 aldeias 

Truká 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

60.000,00 

Melhorias Sanitárias Para atender 44 
domicílios 

Pankararu 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

148.270,05 

Melhorias Sanitárias Para atender 04 
domicílios 

Atikum 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

134.166,34 

Melhorias Sanitárias Para atender 115 
domicílios em 07 
aldeias 

Xucuru 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

148.900,00 

Melhorias Sanitárias Para atender 90 
domicílios em 03 
aldeias 

Pipipan 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

110.610,90 

Melhorias Sanitárias Para atender 30 
domicílios em 05 
aldeias 

Kambiwá 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

37.730,30 

Melhorias Sanitárias Para atender 115 
domicílios em  Cimbres  

Xucuru 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

116.300,00 

Melhorias Sanitárias Para atender 90 
domicílios em 07 
aldeias 

Xucuru 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

114.000,00 

Melhorias Sanitárias Para atender 90 
domicílios em 03 
aldeias 

Kapinawá 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

57.400,00 

Melhorias Sanitárias Para atender 44 
domicílios em 03 
aldeias 

Fulniô 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

59.957,54 

Melhorias Sanitárias Bom Jesus,Boa Vista, Atikum 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

148.283,84 

Melhorias Sanitárias Olho d’Água do Padre, 
saco Grande, Areia dos 
Pedros, Cachuá, 
Cahoeira II, Pedra do 
Fogo, samambaia, Alto 
da Serra e Massapé 

Atikum 2002 Implantação dos Kit’s 
Sanitários 

145.774,20 

Fonte:Pesquisa da autora, 2003 
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Para deslocamento do AISAN nas suas tarefas de fiscalização e 

manutenção, onde as distâncias não permitam deslocamentos a pé, a FUNASA 

paga um motoqueiro para transportar o AISAN. O quadro 6.3 mostra os custos do 

serviço do motoqueiro. 

 

Quadro 6.3 – Custos do serviço de transporte do AISAN realizado por motoqueiro 

Etnia Município 
Quantidade  
De Motos 

Custo Mensal 
R$ 

Atikum Carnaubeira da Penha 03 600,00 

Pipipan Floresta 01 200,00 

Pankararu Jatobá e Tacaratu 02 500,00 

Truká Cabrobó 01 200,00 
Fonte:Pesquisa da autora, 2003 
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7 COMENTÁRIOS FINAIS 
 

 

A seguir são relacionados diversos comentários sobre a situação que se 

encontram as aldeias indígenas nos assuntos relacionados à água também são 

apresentadas sugestões para enfrentar alguns problemas observados. 

 
7.1 Aspectos dos Abastecimentos d’água Encontrados 

 

As aldeias indígenas, de uma forma geral, já dispõem de uma boa 

quantidade de sistemas de abastecimento individual ou coletivo, no entanto ainda 

existem poucas unidades de tratamento. É importante ampliar o numero de unidades 

tratamento para água de abastecimento das aldeias indígenas. 

As comunidades abastecidas com águas provenientes do cristalino 

dispõem de tratamento para o consumo mesmo quando o teor de cloreto está acima 

do tolerável. 

É necessário melhorar a estrutura de atendimento indígena no tocante a 

manutenção dos sistemas e reservatório. Por exemplo, existe apenas 1 eletricista 

para conserto de bombas, portanto quando ocorre um problema, ele desloca-se 

centenas de quilômetros até o local para realizar a manutenção corretiva. 

As captações provenientes de minas ou fontes devem estar protegidas 

contra os diversos tipos de poluição. Em algumas aldeias abastecidas com este tipo 

de manancial, o local de captação também é utilizado para lavagem de roupas 

podendo ocorrer poluição pela utilização dos produtos de limpeza. 

Alguns sistemas atendem mais de 1 (uma) aldeia, com adução em serie 

por gravidade. Quando a demanda de água é grande na primeira aldeia pode 

acontecer da água chegar muito pouco na segunda aldeia em diante. 

Nos sistemas com mais de uma aldeia, as vazões d’água devem ser 

suficientes para o atendimento até a ultima seção. Reservatórios com maior 

capacidade nas aldeias para a distribuição nos chafarizes podem evitar problemas 

com pouca água ou falta nos últimos pontos. 
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Os reservatórios junto aos mananciais possuem capacidade pequena para 

o atendimento a uma aldeia o que ocasiona um funcionamento mais intenso da 

bomba e a presença do AISAN por mais tempo no local. 

Os cortes nas tubulações para cultivo de lavouras são freqüentes, 

ocasionando perda d’água nos sistemas e em algumas vezes erosão do terreno por 

onde passa a tubulação. 

Algumas comunidades indígenas ainda apresentam resistência cultural 

para a mudança de hábitos e costumes, uma delas está localizada na etnia fulniô. 

Um dos hábitos que ainda apresenta resistência é a utilização das privadas 

higiênicas, sendo comum a privadas serem usadas como depósitos de materiais.  

 

7.2 Sugestões 
 

Nas áreas de subsolo formado por camadas sedimentares a melhor opção 

em termos técnicos e econômicos é a perfuração de poços profundos. A água é de 

boa qualidade e dá para se obter vazões consideráveis e o custo em geral é menor 

que fazer a adução de pontos mais distantes. Diversas aldeias encontram-se em 

áreas sedimentares e esta opção pode ser mais explorada. 

O rio São Francisco vem sendo utilizado para abastecer algumas aldeias. 

A utilização das águas do São Francisco pode ser ampliada para atendimento de 

outras aldeias que ainda não dispõem de sistema, levando-se em consideração as 

distancias e a viabilidade econômica. 

Algumas aldeias já possuem reservatórios em todas as residências, 

enquanto outros só possuem distribuição por chafarizes. A meta do atendimento 

deve ser a utilização de reservatórios em todas as residências para oferecer uma 

melhor qualidade de vida às famílias. É verdade que esta meta não pode ser 

atingida de imediato e deve ser completado passo a passo gradativamente. 

Foi observada em alguns locais a presença de coliformes fecais e totais 

nas águas de abastecimento das comunidades indígenas. No caso de 

abastecimento com água proveniente de açudes ou de poços rasos deve ser 

providenciado o tratamento, no mínimo com desinfecção com cloro e filtração. 
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Para análise da qualidade d’água nos chafarizes e/ou torneiras 

residenciais existe a dificuldade de transporte das amostras coletadas. A FUNASA 

possui um laboratório móvel e é importante que o referido laboratório seja mais 

utilizado para exames bacteriológicos nas aldeias. 

Nas aldeias com maior escassez de recursos hídricos pode ser 

empregada a reutilização das águas servidas para utilização em outras finalidades. 

A adoção desta medida deve ser analisada com a comunidade. 

As proteções das bombas utilizadas nas captações devem ser priorizadas 

visto que a ocorrência de roubos tem acontecido diversas vezes em alguns locais 

ocasionando interrupção no abastecimento. 

Os Distritos indígenas (Caruaru e Salgueiro) deveriam possuir bombas de 

reserva para o atendimento emergencial durante a interrupção dos sistemas de 

abastecimento d’água.  

O estabelecimento de um horário nos diversos pontos do sistema para 

funcionar o chafariz deve ser realizado pelo AISAN da área. A regularização visa 

atender as pessoas que moram nos pontos mais distantes da captação e 

ocasionalmente ficam com vazões muito baixas durante o período que todos estão 

desempenhando as atividades. 

Nos casos em que o abastecimento atender a mais de uma aldeia, o 

sistema de adução devera possuir registros intermediários para utilização quando 

ocorrer interrompimentos, devido às falhas parciais do sistema por vazamento ou 

rupturas nas tubulações. 

Em algumas aldeias a água que está sendo aduzida para abastecimento 

de uma comunidade, é desviada por algum índio através de furo nas tubulações 

para irrigação de sua lavora. Os AISAN’S devem trabalhar como fiscais dos sistemas 

não permitindo o rompimento para uso em áreas de plantações ou outras atividades. 

Devido à introdução da cultura dos “brancos” os índios passaram a 

degradar o ambiente sem conhecimento sobre a sua recuperação. Para minimizar os 

problemas eles necessitam da educação ambiental para poderem utilizar nos seus 

costumes e preservação do meio em que estão inseridos. 
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As comunidades indígenas deveriam ser estimuladas a reduzir o grau de 

dependência da FUNASA para manutenção e operação dos sistemas para poderem 

tomar suas próprias decisões. 

O manuseio da água nas comunidades onde há escassez desse recurso 

deve ser orientado para o melhor aproveitamento. Com os indígenas não pode ser 

diferente pois as fontes desses mananciais também são as mesmas.  
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