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                                                                            RESUMO 
 
 
 
 A presente dissertação de mestrado foi realizada através de estudos das águas 

subterrâneas do município de Iguaraci, estado de Pernambuco. Geologicamente a área em 

questão, situa-se na Província Borborema, caracterizada pela predominância do 

macrosistema fraturado. Tem como objetivo a caracterização química dessas águas, que 

em sua maioria, localizam-se no aqüífero fissural. O município de Iguaraci situa-se na 

região fisiográfica do sertão do Pajeú, possuindo uma área de 650Km2, inserido entre as 

coordenadas métricas 9116000 e 9148000N e 650000 e 700000E. A metodologia utilizada 

constou de levantamento bibliográfico, pesquisa em trabalhos técnicos e visitas ao campo 

para observação da geologia e hidrogeologia. Nesta etapa foram selecionados 52 poços 

tubulares para posterior coleta das águas subterrâneas e análises físico-químicas no 

LAMSA (Laboratório de Análises Minerais Solos e Águas da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO). Os parâmetros determinados foram: pH, condutividade elétrica, 

alcalinidade total e de carbonatos, dureza total, cálcio, magnésio, sódio, potássio, 

carbonatos, bicarbonatos e cloretos, utilizando-se a metodologia analítica do “Standad 

Methodos For The  Examination of Water and Waste Water”. Com base nos resultados das 

análises caracterizou-se quimicamente as águas subterrâneas, elaborando-se o mapa de 

qualidade e uso das águas. Isto permitiu delimitar zonas hidrogeoquímicas homogêneas, 

para melhor aproveitamento deste manancial hídrico para os diversos usos, quer seja 

humano, agrícola, pecuário ou industrial. Os dados revelaram que os gnaisses apresentam 

águas subterrâneas de melhor qualidade, em relação aos teores de sais, enquanto os 

granitos mostraram valores mais elevados. Na área pesquisada ocorre a predominância 

das águas bicarbonatadas mistas. O pH dominante é alcalino com valor médio de 7,8. De 

acordo com os índices hidrogeoquímicos conclui-se que as águas subterrâneas 

pesquisadas são de origem continental. Pode-se afirmar que 42,3% dessas águas são 

inadequadas para o consumo humano, enquanto 94,24% se prestam para o consumo 

animal. As águas subterrâneas da região em sua grande maioria (94,24%), se enquadram 

na classe C3S1. 

 
 
 

PALAVRAS – CHAVES: Hidrogeologia, Hidrogeoquímicas, Águas Subterrâneas, Aqüífero 
Fissural,  Iguaraci  
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ABSTRACT 

 

 

 

 This Master's dissertation was carried out by means of studies of the groundwater in 

the municipality of Iguaraci in the state of Pernambuco. Geologically speaking by a fractured 

macro system. This study aims to obtain the chemical characterization of these waters, most 

of which are located in the fractured aquifer. The municipality of Iguaraci is the 

physiographical region of the dry plains of Pajeú, covering an area of 650 Km2, located 

between the metric coordinates 9116000 and 9148000N and 650000 and 700000E. The 

applied methodology consisted of a bibliography survey and research in technical studies 

and on-site visits for observation of geology and hydrogeology. At this stage, 52 tube wells 

were selected for later sampling of the groundwater and physic-chemical analyses at the 

laboratory for mineral and water Analyses of the Federal University of Pernambuco. The 

following parameters were determinated: pH, electric conductivity, total alkalinity, total 

carbonates, total hardness, calcium, magnesium, sodium, potassium, carbonates, 

bicarbonates and chlorides; the Standard Methods for the Examination of Water and Waste 

Water were applied for analysis. Based on the results of the analyses, the groundwater were 

characterized chemically, by means of which the quality and the uses of the waters were 

mapped. This allowed for the delimitation of homogeneous hydrogeochemical zones so as to 

improve the exploitation of these hydric source for a variety of purposes, be it for human 

consumption, livestock, agricultural of industrial use. The data revealed that the gneisses 

presented the best quality of groundwater in relation to salt content, whereas the granites 

demonstrated higher values. In the studied area, there is a predominance of mixed 

bicarbonate groundwater. The dominant pH is alkaline with a medium value of 7.8. In view of 

the hydrogeochemical data, it was concluded that the studied groundwaters are of 

continental origin. It can be confirmed that 42,3% of these waters are inadequate for human 

consumption, whereas 94,24% is fit for animal consumption. In the majority (94,24%), the 

groundwaters in the region fall into the category of the C3S1 class. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Hydrogeology, hydrogeochemistry, groundwaters, fractured aquifer, Iguaraci. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Iguaraci  localiza-se na parte setentrional da microrregião do Pajeú  

(fig 1) com uma área de 650 Km2.  A sede do município possui coordenadas 9.133.600 Km 

N e 663.800 Km E . Situa-se a uma altitude de 574m e dista 363Km da capital 

Pernambucana. 

 
 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Iguaraci-PE 

 

Seus limites são: ao Norte os municípios de Tabira/PE, Ingazeira/PE e 

Tuparetama/PE, ao Sul os municípios de Custódia/PE e Sertânea/PE, a Leste o município 

de Monteiro/PB e a Oeste o município de Afogados da Ingazeira/PE . 

 Sua população é de 11.215 habitantes, dos quais 59,55% pertencentes a zona rural, 

e 40,50% pertencentes a zona urbana (Fiam, 1992). Possui uma população 

economicamente ativa de 4.023 habitantes (36%). 
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1.2 – OBJETIVOS 

 

 Este trabalho teve como objetivo principal a caracterização hidroquímica das águas 

subterrâneas do aqüífero fissural do município de Iguaraci-PE.  Seus  objetivos secundários 

visam:  melhorar o conhecimento hidrogeológico da região, propiciar uma melhor gestão 

dessas águas pelo poder público, aproveitando-as  melhor para os diversos usos (consumo 

humano, agrícola,  pecuário e industrial) e  contribuindo para a evolução dos conhecimentos 

científicos sobre as águas subterrâneas do meio fissural.  

 
1.3 –  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

          Costa (1963) no XVII Congresso Nacional de Geologia, apresentou trabalho sobre a 

hidrogeologia das rochas cristalinas da região de Monteiro  e Sumé, do estado da Paraíba. 

 Siqueira (1963) em trabalho intitulado “Contribuição da Geologia à Pesquisa da Água 

Subterrânea”, observou a importância da associação de cursos d’água do sistema de 

drenagem com as fraturas, criando assim o conceito de riacho fenda. 

          Cruz  (1967) em estudos realizados na área de Petrolina-PE, observou um aumento 

de cloretos em relação à profundidade, justificado, segundo o mesmo, devido à circulação 

da água subterrânea. Quanto maior a circulação da água, mais abertas e permeáveis forem 

as fraturas, melhor será sua qualidade química, resultando assim em águas de baixo e 

médio grau de mineralização e de composição bicarbonatada. Quanto  menor a circulação 

onde as condições de estagnação são evidenciadas, verifica-se maior grau de salinidade, 

com águas ricas em cloreto de sódio. 

          Leal (1968, 1969) estudando a circulação da água em rochas cristalinas em áreas 

semi-áridas, observou que há uma possível relação entre a qualidade da água e o seu 

processo de circulação. 

          Cruz (1969) estudou o comportamento geoquímico das águas subterrâneas do 

Nordeste do Brasil, onde visava efetuar um levantamento preliminar do caráter químico 

dessas águas, e determinar as principais causas de salinização. Em (1985), no I Simpósio 

de Águas Subterrâneas em Rochas Fraturadas, apresentou trabalho sobre a qualidade das 

águas subterrâneas neste meio. 

 A SUDENE -Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, elaborou em 1970 

o Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste, com a finalidade de estudar a hidrogeologia 

da região, identificando as áreas para aproveitamento das águas subterrâneas a fim de 

atenderem ao desenvolvimento das diferentes atividades socioeconômicas, contribuindo 

assim para o estabelecimento de uma política de exploração racional destas reservas 

hídricas. 

 



17        

            Albuquerque (1970) em nota explicativa da folha 15 do Inventário Hidrogeológico 

Básico do Nordeste, observou que apesar da fraquíssima permeabilidade primária das 

rochas cristalinas, o tectonismo polidiastrófico da região originou  processos que acabaram 

por provocar reaberturas nas fraturas,  de modo que as mesmas hoje apresentam uma 

permeabilidade não desprezível. O mesmo autor estimou a recarga natural com base na 

restituição específica da ordem de 0,6 a 6,0% da precipitação 

  Costa (1980) pesquisou o fluxo d'água através dos meios fraturados, onde tentou 

explicar a forte anisotropia e heterogeneidade desse meio. O mesmo autor, em 1985, 

pesquisou os critérios de avaliação na locação de poços no cristalino, onde associava o tipo 

de litologia com a qualidade química da rocha (sólidos totais dissolvidos). 

 Honik (1980) propõe uma nova unidade de produção de poço, independente do 

tempo, onde se leva em consideração a capacidade específica, a profundidade do nível 

estático e da espessura estática saturada, apresentando fórmulas empíricas para o cálculo 

da “produção potencial” de poços em diferentes tipos de rocha.  

            Gustafson & Kransny  (1983) sugerem que o conceito clássico de aqüífero, no caso 

das rochas cristalinas, seja substituído por condutor hidráulico 

            Albuquerque  (1984) em trabalhos realizados em rochas cristalinas no semi-árido do 

Estado da Paraíba, constatou que 92% das entradas d’água ocorrem à profundidade 

menores de 40m. 

                        Cruz (1985) estudou a qualidade das águas subterrâneas em rochas fraturadas 

apresentando um trabalho no 1º Simpósio Nacional de águas subterrâneas em  rochas 

fraturadas, realizado em Belo Horizonte. 

 Oliveira (1985) estudou as limitações qualitativas e quantitativas das águas dos 

poços tubulares no cristalino do Nordeste do Brasil, visando a melhoria dos resultados 

através da execução de poços inclinados. 

             Costa (1986) publicou um trabalho no 4º Congresso Brasileiro de Águas 

Subterrâneas, que trata dos fatores endógenos e exógenos que atuam no aqüífero fissural. 

              A CPRM – Serviço Geológico do Brasil em 1990,  através do Programa de 

Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB,  promovido pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM,  publicou a Carta Geológica/Carta Metalogenética 

Previsional acompanhada de uma nota explicativa (Veiga Junior & Ferreira, 1990), além de 

um relatório técnico da Folha SB –24 – Z – C – VI – Afogados da Ingazeira, na escala 

1:100.000. Com base neste levantamento, como também usando o mapa geológico,  

informações coletadas no escritório e no campo, está sendo elaborada pela CPRM a Carta 

Hidrogeológica da Folha Afogados da Ingazeira, referente  às áreas dos municípios de 

Iguaraci, no estado de Pernambuco, e Tavares, Princesa Isabel, Juru e Água Branca, no 
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estado da Paraíba. Este trabalho está inserido dentro do Programa Águas Subterrâneas 

para a região Nordeste. 

           Santos A.C. (1991) considerou a capacidade específica como principal parâmetro 

para definir zonas mais favoráveis para a explotação das águas subterrâneas, na região do 

Alto Pajeú.  Apresentou, neste trabalho, um zoneamento no qual introduziu,  a “vazão 

explotável”, e respectivo rebaixamento, bem como os teores de resíduo seco, cloreto, 

dureza e sulfato, das águas subterrâneas, como parâmetros indicadores das “zonas com 

maior potencial de produtividade de poço; com boa qualidade química e profundidade 

adequada para perfuração, com maior rendimento e menores custos...”. 

 Lopes  (1991) realizou pesquisa sobre as águas do aqüífero fissural do Estado de 

Pernambuco, elaborando um zoneamento químico através das análises dos sólidos totais 

dissolvidos. 

 Moura (1992) elaborou trabalho no litoral paraibano, caracterizando as águas 

subterrâneas geoquimicamente, relacionando-as com águas superficiais, estabelecendo 

direções e sentido de fluxo. 

 Cavalcante et.al (1996) realizaram estudo citando a importância das águas 

subterrâneas para o abastecimento público no município de Fortaleza, onde constatou -se 

que pelo menos 40% da população era abastecida por águas subterrâneas. 

            Freitas & Lisboa  (1996) através do estudo das águas subterrâneas da cidade de 

Porto Alegre Rio no Grande do Sul, detectaram a presença de elementos químicos oriundos 

da própria litologia, como também de fontes externas aos aqüíferos. Esses elementos teriam 

penetrado no sistema através do ciclo hidrológico. Através desta pesquisa ficou estabelecida 

uma área atual de risco no aqüífero fissural. 

            Ferreira (1996) em sua tese de mestrado, apresentou o resultado do estudo sobre a 

hidroquímica das águas da região de Alagoinha - PE, como também novos critérios para a 

locação de poços no aqüífero fissural. 

          Tubbs & Silva Filho (1996) desenvolveram uma pesquisa sobre a hidroquímica das 

águas subterrâneas do município de Niterói, relacionando o tipo de água e o tipo de rocha 

cristalina, cristalina alterada, básica e sedimento costeiro. 

           Manoel Filho (1996) inseriu o método da capacidade específica fractal (CEF) para a 

interpretação de testes de produção e para a estimativa de parâmetros hidráulicos em poços 

perfurados no cristalino da região semi-árida. As vazões observadas são quase sempre 

decrescentes com o tempo,  sugerindo a existência de reservatórios de extensão limitada.  

Segundo o mesmo autor, o método ainda se encontra em processo de aperfeiçoamento, 

onde a sua aplicação dependerá de avaliações em  um maior número de casos para uma 

eficaz consolidação, como ferramenta de estudo do fluxo em condutores hidráulicos 

fraturados.
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 Morais (1996,1998) sugere uma metodologia a ser aplicada na Sub-Província 

Escudo Oriental Nordeste, objetivando definir uma hierarquização de domínios ou zonas, 

utilizando critérios possíveis de se  levar a uma caracterização para uma maior  facilidade à 

exploração da água subterrânea. Os mais importantes critérios seriam aqueles resultantes 

da combinação: morfologia (declividade) e densidade de fraturas. 

            Costa Filho (1997) em sua tese de mestrado, apresentou o resultado do estudo 

hidroquímico realizado nos aqüíferos da planície do Recife, através de dados constantes em 

303 análises físico-químicas existentes, como também em 91 efetuados em recente 

campanha. 

            Oliveira (1988) em sua tese de doutorado, apresentou os estudos dos processos de 

salinização das águas subterrâneas dos poços do cristalino do Nordeste. 

 Morais  (1999) elaborou um trabalho denominado “Estudo Sucinto para a Locação de 

Poços nas Localidades de Parreira, Santana e Pau de Leite-Município de Iguaraci 

Pernambuco”, que  abordava sobre a produtividade e a qualidade dos poços estudados. 

            Spencer (1999) em sua dissertação de mestrado, estudou a permeabilidade e a 

porosidade das fendas do aqüífero fissural da folha Afogados da Ingazeira-PE/PB. 

            Morais (2000) em sua dissertação de mestrado, analisou a qualidade e a 

produtividade dos poços no meio fissural do alto vale do rio Moxotó-PE. 
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2. METODOLOGIA 

 
           A fase inicial da pesquisa consistiu na visita de campo para observação da geologia e 

coleta de informações referentes aos poços existentes na área estudada, incluindo: dados 

de localização geográfica, características construtivas das obras de captação de água 

subterrânea e de dados hidroquímicos dessas águas. 

          Como base geográfica, foram utilizadas as bases planialtimétricas 1:100.000 das 

folhas SC-24-Z-D-IV-Sertânia e SB-24-Z-C-VI-Afogados da Ingazeira 

          Utilizou-se o mapa geológico, escala 1:100.000, elaborado pelo programa Alto Vale do 

Rio Pajeú executado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil. O mesmo é produto de 

compilação das cartas geológicas de Sertânia e Afogados da Ingazeira.  

          Para atender à necessidade dos objetivos da presente dissertação, foram 

selecionados 52 poços tubulares, com profundidade média de 50m  , que estivessem 

posicionados  heterogeneamente sobre a área pesquisada. Posteriormente, foram 

determinadas suas localizações através de GPS e coletadas amostras de águas 

subterrâneas, para análises físico-químicas, necessárias para a determinação dos 

parâmetros para elaboração do mapa de qualidade das águas subterrâneas e seus diversos 

usos.  

 As análises físico-químicas foram realizadas pelo LANSA (Laboratório de Analises de 

Águas da UFPE).  Através da metodologia analítica do STANDARD METHODS FOR THE 

EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER, foram determinados os seguintes 

parâmetros: pH, condutividade elétrica,  alcalinidade total e de carbonatos, dureza total, 

cálcio, magnésio, carbonatos, bicarbonatos e cloretos. O sódio e potássio foram 

determinados através do fotômetro. Os sólidos totais dissolvidos foram determinados 

diretamente através de leitura no condutivímetro.  

As atividades de coleta de dados envolveram ainda a consulta bibliográfica a trabalhos 

técnicos, dos quais foram obtidas informações geológicas e hidrogeológicas sobre o 

aqüífero fissural em escala local e regional do semi-árido do Alto Pajeú, Nordeste do Brasil.  
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3. FISIOGRAFIA E ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS 

 
3.1 – CLIMA  

 

 O clima da área em questão  é considerado semi-árido quente (BShw), com chuvas 

de verão, segundo a classificação de Koppen, com a temperatura variando entre máxima de 

34°C e mínima de 20°C .  

 Segundo o Índice de De Martonne sua aridez é de 17,53, sendo considerada de 

média intensidade. 

 
3.2 – DISTRIBUIÇÃO DAS CHUVAS ANUAIS 

 

 Com base nos dados climatológicos obtidos na estação de Afogados da 

Ingazeira/PE, distante 20 Km da cidade de Iguaraci, sua pluviometria é de 592mm/ano 

(Normais Climatológicas 1962 – 1994, do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária). A 

precipitação pluviométrica na região apresenta distribuições irregulares, concentrando-se na 

estação chuvosa, nos meses de fevereiro, março, abril e maio. 

 O período seco corresponde a sete meses com baixa pluviometria, abrangendo o 

período de junho a dezembro. Esta definição baseia-se em Nimer (1979), que considera 

como seco o mês cujo valor da pluviometria apresenta valores menores que duas vezes o 

valor da temperatura. 

 A temperatura média anual da região é de 25oC, com valores médios mensais 

oscilando entre 20ºC e 34 ºC, com amplitude térmica da ordem de  5oC. O trimestre mais 

quente é dezembro-janeiro-fevereiro, e o mais frio é junho-julho-agosto.  

 A evapotranspiração potencial nos doze meses do ano apresenta-se sempre superior 

à pluviometria, onde a relação precipitação-evapotranspiração (P-ETP) é sempre negativa 

para cada mês, mostrando uma média de 1.928 mm/ano,  com valores mais elevados nos 

meses de outubro, novembro e dezembro.Os dados da evapotranspiração potencial e para 

a elaboração do balanço hídrico, são os calculados por Hargreaves (Cunha & Millo,1984). 

 A evapotranspiração real apresenta uma média de 688,2 mm/ano, determinada 

através da aplicação do método do Balanço Hidrogeológico mensal (Thorntwarte & 

Mather,1955). 
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3.3 – GEOMORFOLOGIA  
 
 Morfologicamente, a área pesquisada está inserida no Planalto da Borborema que 

está subdividido, segundo Prates et al. (1981), em três setores segundo o seu grau de 

homogeneidade em  Encosta Oriental,  Encosta Ocidental e  Planalto Central. 

 A área estudada faz parte da sub-unidade Encosta Ocidental do Planalto da 

Borborema. A sede do município de Iguaraci possui uma   altitude de 574 metros. 

 Localmente, 90% do município de Iguaraci repousa em terras planas com suaves 

ondulações, sendo os 10% restantes representados pelas serras,destacando-se a Serra da 

Catingueira. 
 No extremo oeste do município de Iguaraci ocorrem pequenas manchas de 

sedimentos siluro-devonianos da Formação Tacaratu, com cotas entre 550 e 900 metros, 

formando cuestas e que contrasta totalmente com o relevo do Planalto da Borborema. 

 
3.4 – VEGETAÇÃO 

 

 A vegetação da área é constituída por caatinga xerófita dos sertões do Nordeste 

brasileiro. Trata-se de uma formação vegetal heterogênea, exclusiva de clima semi-árido 

quente, com período seco prolongado. É constituída por bromeliáceas e cactáceas tais 

como macambira, xique-xique, facheiro, dentre outras. As árvores de médio porte ocorrem 

nos vales e ao longo dos rios e riachos, devido a uma maior umidade. Nas partes mais 

elevadas, existem pequenas manchas de vegetação arbórea mais ou menos densa. 

 

3.5 – SOLOS 

 

 Os solos da área são do tipo Bruno Não-Cálcico, Podzólico Vermelho Amarelo 

Eutrófico, e Litólitos Eutrófico e Distrófico. O primeiro é caracterizado por uma textura de 

granulação média no horizonte A, podendo ocorrer textura arenosa em alguns locais. 

Freqüentemente o horizonte B possui textura argilosa. Esses solos ocorrem associados a 

solos litólitos eutróficos. Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, são caracterizado 

por sua textura arenosa média, cascalhenta, com nítida diferença entre os horizontes A, B e 

C, e podendo ocorrer associados a solos Litólicos Eutróficos. 
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3.6 – ASPECTOS HIDROLÓGICOS  

 

O sistema de drenagem do município de Iguaraci pertence à bacia hidrográfica do rio 

Pajeú, no estado de Pernambuco. Apresenta um sistema de drenagem dendrítica,  com rios 

e riachos intermitentes.  

 O escoamento superficial é restrito a um curto período de tempo, comumente nos 

meses de fevereiro, março e abril, condicionado à intensidade e duração das chuvas.  

 A rede hidrográfica do Município de Iguaraci é constituída pelos riachos Varzinha, 

Tamboril, Salamandra, Pau de Leite e Pau de Fumo, pertencentes à bacia hidrográfica do 

Rio  da Volta, que nasce na Mata Verde (divisa com a Paraíba), tendo como principais 

afluentes os riachos da Onça, Malhada, Agreste, Carnaíba, Poço Cercado e  Pau Ferro (fig 

2). 

 

 
Fonte: Morais, F. 1999 

 

figura 2 -  Rede hidrográfica do município de Iguaraci 
3.7 -  ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
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 De acordo com o Censo Demográfico realizado pelo IBGE (Brasil, IBGE, 2000), o 

município de Iguaraci possui uma densidade demográfica de 14,81 hab/km2, com uma 

população de 11.454 habitantes. Apresenta como principal suporte econômico a agricultura 

e a pecuária.  

 A malha rodoviária regional é composta por duas rodovias federais: Br-232, leste - 

oeste, que passa a 90 km ao limite sul da sede do município, interligando Recife ao sertão 

Pernambucano. Localmente, o acesso ao município de Iguaraci é proporcionado: pela BR-

308  ao município de Afogados da Ingazeira, pela PE-89 ao município de  Sertânia  e pela 

PE-03 ao município de Custódia. 
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4. GEOLOGIA 

 

4.1 – GEOLOGIA REGIONAL 

 

 Do ponto de vista geotectônico, a região do município de Iguaraci está inserida na 

Província Borborema, no domínio da Zona Transversal, entre os lineamentos Patos e 

Pernambuco, definida assim por Brito Neves (1975), como sendo do tipo vestigial. É 

constituída por terrenos gnáissicos-migmatíticos em sua maior porção, ficando as litologias 

supracrustais resumidas a pequenas áreas isoladas. Os terrenos gnáissicos-migmatíticos 

podem representar o embasamento das supracrustais, ou estas, em grau metamórfico 

maior. 

 Foram definidas por Veiga Jr. & Ferreira (1990) seis unidades lito-estratigráficas além 

das rochas plutônicas e das Coberturas sedimentares, abrangendo desde o 

Paleoproterozóico (Arqueano) até o Fanerozóico (Tab. 1). 

 O Paleoproterozóico está representado pelos ortognaisses de composição granítica-

granodiorítica, migmatizados com intercalações de anfibolitos e leptitos (Agngr).O   

Proterozóico Inferior reúne o Complexo São Caetano (PIscgn) constituído de paragnaisses e 

metagrauvacas com intercalações de calcários, quartzitos, xistos e leptitos; Complexo 

Sertânia (PIsegn) com xistos e gnaisses migmatizados e intercalações de calcissilicáticas, 

calcários, mármores, quartzitos e anfibolitos; Complexo Irajaí (Plign) representado por 

gnaisses migmatizados com intercalações de calcissilicáticas e leitos de calcários e 

anfibolitos, metagabros e metadioritos; e os granitóides formados por ortognaisses de 

composição granítica-granodiorítica, granítica e sieno-granítica (PIy1a, PIy1b, Piy1c e 

Piy1d).  

 O Proterozóico Superior está representado pelo Grupo Salgueiro (PMsa) constituído 

por rochas metavulcânicas ácidas e básicas, metarenitos e xistos; Grupo Cachoeirinha 

constituído de metarenitos, filito e metargilito (PMca); e os granitóides Sin e Tardi a Pós 

Transcorrência de composição quartzo diorítica (PSy2a, PSy2b, PSy2c, PSy3a, PSy3b, 

PSy3c e PSysie).  

 O Fanerozóico é representado pelos arenitos da formação Tacaratu (SDt) de 

granulometria fina a média com níveis grosseiros a conglomeráticos; as Coberturas Elúvio-

Coluviais argilo-arenosas (TQc) e os Depósitos Aluvionares argilo-arenosos (Qa).  

 O Sistema de Dobramento Pajeú-Paraíba se apresenta de forma alongada com 

direção  de aproximadamente NE/SW. Limita-se ao sul pelo Lineamento Pernambuco, a 
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norte pelo Lineamento Patos, a Oeste pelo Maciço Teixeira, a Sudeste pelo Maciço 

Pernambuco-Alagoas e a  Nordeste pelo Maciço Caldas Brandão. 

 O Embasamento da região é representado pelo Complexo Gnáissico-Migmatítico. 

Wanderley (1990), e Veiga Jr & Ferreira (1990), individualizaram três seqüências líticas que 

sobrepõem o embasamento, descritas a seguir: 

 A primeira das seqüências é representada pelo Complexo São Caetano, constituído  

por biotita-gnáisse, muscovita-biotita-gnáisse com granada, muscovita-xisto, quartzitos e 

cálcio silicáticas. Santos, E. J. (1971), foi o primeiro a designar esta  seqüência 

metassedimentar como Seqüência São Caetano. Wanderley op.cit.  redefiniu-o como 

Complexo São Caetano, ocorrente numa área restrita a região do Pajeú. 

 O Complexo Sertânia, inicialmente definido por Santos op.cit. e, posteriormente 

redefinido por Wanderley op.cit. e Veiga Jr. & Ferreira op.cit., constitui a segunda seqüência. 

 Litologicamente é representada por biotita-gnáisses com sillimanita, intercalados por 

metacalcáreos, anfibolitos e quartzitos, localmente migmatizados. 

 A terceira seqüência foi conceituada por Wanderley op.cit., como Complexo Irajaí, 

sendo constituída por paragnáisses a duas micas, normalmente granadíferos, 

metavulcânicas  (metatufos, anfibolitos, metaandesitos, metacalcáreos entre outros). 

 Os arenitos de granulometria média a grossa, com níveis conglomeráticos, 

representam os tipos litológicos formados durante o Fanerozóico, denominados por  

Barbosa (1964,1970), de Formação Tacaratu, de idade Siluro/ Devoniana. 

 As coberturas aluvionares e coluvionares representam os sedimentos recentes, 

Terciários e Quaternários. As grandes aluviões estão localizadas principalmente ao longo do 

Rio Pajeú, nas demais as faixas se apresentam estreitas, não mapeáveis em escala 

regional. 

 Veiga Júnior & Ferreira op.cit., definiu o “trend” regional como um evento de caráter 

transcorrente finalizados por zonas de cizalhamento, apresentando um padrão escalonado e 

sigmóidal com direção preferencial NE-SW e E-W . As principais zonas de cizalhamento que 

ocorrem são as de Afogados da Ingazeira e Belém-Juru, ambas apresentando aquelas 

mesmas direções. Na área estudada o fraturamento das rochas possui direção preferencial 

NE-SW (Fig. 3). 

 Observam-se quatro fases de dobramento na área, definidas assim pelos mesmos 

autores: as duas primeiras caracterizam-se por um tectonismo regional interpretado a partir 

de foliação de baixo ângulo, com caráter penetrativo, associados à superfície de 

cizalhamento. A terceira fase é representada por uma cinemática transcorrente, incluindo 

dobramentos e zonas de cizalhamento.  

  A quarta fase foi definida como um evento mais tardio causado por variação na taxa 

de “strain” das deformações transcorrentes de pouca penetratividade. 
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As zonas de cizalhamento Afogados da Ingazeira e Juru-Belém, com direção ENE, 

são as estruturas de maior destaque regional da região pesquisada, sendo representadas 

por faixas miloníticas, variando de poucos a centenas de metros, possuindo foliação 

milonítica vertical e apresentando mergulho para SSE. 

As deformações dúctil-rúpteis são sucedidas por falhas e fraturas.Destacam-se as de 

idade Siluro-Devoniana que condicionavam a constituição da bacia de Fátima que expõe os 

sedimentos da Formação Tacaratu. 

 Na tabela 1 está representada a coluna lito-estratigráfica definida para a região onde 

se insere a área pesquisada. 

 
Tabela. 1 - Coluna lito-estratigráfica da região do Alto Pajeú, proposta por  Veiga Junior et 

al., 1990. modificada. 

 

 Qa Depósitos areno-argilosos aluvionares 
 TQc Cobertura coluvio-eluvial argilo-arenosa 

 
Fanerozóico 

 

SDt Formação Tacaratu: arenitos de granulação fina a média com 
níveis grosseiros à conglomeráticos 

 PSysie Sienito coloração cinza esverdeado 

 PSy3c Granito, grão médio a grosseiro, isotrópico 

 PSy3b 
Granodiorito, grão médio a grosseiro com xenólitos máficos e 
paragnaisses; magnetita biotita granito com xenólitos de 
gnaisses 

 
 

Granitóides 
Tardi a Pós 

Transcorrência 

 PSy3a Granito porfirítico com xenólitos de paragnaisses 
 PSy2c Granito, granulação fina a média, foliação metamórfica  

 PSy2b Granito foliado, granulação fina a média 
 

Granitóides Sin 
Transcorrência  

 PSy2a Quartzo diorito, granulação fina a média 
Grupo 

Cachoeirinha  PMca Metarenito feldspático, filito arcosiano e metargilito 

 
 
 
 
 
 

Proterozóico 
Superior 

Grupo 
Salgueiro    PMsa Metavulcânicas ácidas e intermediárias (PMsa3), metarenitos, 

metavulcânicas básicas (PMsa4), xistos (PMsa5) 

 PIy1d 
Ortognaisses, composição sieno-granítica, granulação média 
a grosseira 

 PIy1c Ortognaisses, composição granítica, granulação fina a média 

  PIy1b Ortognaisses, composição granítica-granodiorítica, 
granulação média a grosseira 

 
 

Granitóides 
Sin-

Tangenciais 

 PIy1a Ortoaugengnaisses, composição granítica-granodiorítica, 
granulação grosseira 

Complexo 
Irajaí  PIign Gnaisses com intercalações de metacalcários (Plica) e 

anfibolito, calcissilicáticas, metavulcânicas 
Complexo 
Sertânia Pisegn Xistos e gnaisses migmatizados e intercalações de 

calcissilicáticas, calcários, mármores, quartzitos e anfibolitos 

 
 
 
 
 

Proterozóico 
Inferior 

Complexo São 
Caetano  PIscgn Gnaisses e metagrauvacas com intercalações de micaxistos, 

quartzitos e leptitos 
 

Arqueano 
Complexo 
Gnaíssico-
migmatítico 

 Agngr 
Ortognaisse de composição granítica-granodiorítica, 
migmatizados, granulação média a grosseira com delgadas 
intercalações de ortoanfibolitos e leptitos 
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4.2 - GEOLOGIA LOCAL 

 

 Segundo Santos E. J. (1996), a área pesquisada está situada na província Alto 

Pajeú, no domínio transversal da Província Borborema entre os lineamentos Patos e 

Pernambuco. Seus terrenos apresentam falhas de grande extensão, com direção N45ºE e 

N60ºE. 

 A área pesquisada é constituída geologicamente por: 

  - Complexo Gnáissico-Migmatítico (Agngr) de idade Arqueana, constituído por rochas 

gnáissicas e ortognaissicas de composição granítica-granodiorítica, geralmente 

migmatizadas, apresentando-se com granulação média a grosseira, bandadas, com 

delgadas intercalações de anfibolitos e leptinitos;  

 - Complexo Irajaí (Plign) do Proterozóico Inferior, constituído por biotita muscovita-

gnaisses feldspáticos, com intercalações de calcáreo e anfibolito, intercaladas ocorrem 

vulcanogênicas (Plimv), além de metagabros e metadioritos; 

 - Complexo Sertânea (Plsegn) também do Proterozóico Inferior, constituído por 

biotita-gnaisses por vezes migmatizados com intercalações calcissilicáticas, além de leitos 

de calcáreo;  

 - Unidade (Ply1c) do Proterozóico Inferior, constituída por biotita-ortognaisse, fino a 

médio, cor cinza, composição quartzo-monzonítico;  

 - Unidade (PSy2a) do Proterozóico Superior, constituída por biotita-granito de textura 

fina, coloração cinza a róseo, foliado;  

 - Unidade (PSy3a) do Proterozóico Superior, constituída por biotita hornblenda 

granodiorito, de coloração cinza, porfirítico, isotrópico, com xenólitos de rochas máficas e 

gnaisses dos Complexos Sertânea e Gnáissico-Migmatítico;  

 - Unidade (PSy3b) do Proterozóico Superior constituída por biotita monzogranito e 

biotita-granito, cinza, fino a médio, com xenólitos dos Complexos Irajaí e Gnáissico-

:Migmatítico; pelos arenitos grosseiros Tércio-Quartenários da Formação Tacaratu (SDt) , e 

pelos depósitos aluvionares (Qa) de idade Quaternária. 

 O Complexo Irajaí  (Plign) predomina nos terrenos do município de Iguaraci, 

perfazendo uma área total de 297Km2 com intercalações de vulcanogênicas (PImv), em 

seguida vêm os gnaisses graníticos (Agngr) com área de 110Km2, os monzogranitos e 

biotita-granitos (PSy3b) com área de 80Km2, gnaisses do Complexo Sertânia (Plsegn) com 

área de 57Km2, os biotitas-ortognaisses quartzomonzoniticos (Ply1c) com área de 40Km2, os 

biotitas-granitos (PSy2a) com área de 25km2 , os biotitas-hornblenda-granodioritos (PSy3a) 

com área de 22Km2, as aluviões (Qa) com área de 15 Km2,  e por fim os arenitos da 

Formação Tacaratu (SDt) com área de 4Km2. 
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O mapa geológico (fig 4), exibe a distribuição espacial dessas unidades. Abaixo 

segue uma descrição mais detalhada das unidades estratigráficas ocorrentes no município 

de Iguaraci-PE: 

 

4.2.1 – Paleoproterozóico (Arqueano) 

O Paleoproterozóico na área pesquisada é constituído pelo Complexo Gnáissico-

Migmatítico abaixo descrito. 

 

      4.2.1.1 - Complexo Gnaissico-Migmatítico (Agngr)  

      O embasamento das sequências do sistema de Dobramentos Pajeú-Paraíba é 

constituído por um complexo de ortognaisses de composição granodiorítica, e gnaisses 

bandados com intercalações, não individualizadas em mapa, de anfibolitos e leptitos 

(Agngr), apresentando-se o conjunto em geral migmatizados. Este conjunto denominado de 

Complexo Gnaissico-Migmatítico representa o embasamento, correspondendo ao Grupo 

Caicó de Ferreira & Albuquerque (1969) ou a porção inferior do Grupo Uauá de Barbosa 

(1970). É constituído de ortognaisses de composição monzogranítica, granodiorítica, 

granítica e sienogranítica. Ocorre na porção SE, em uma faixa de direção NE-SW, 

abrangendo a sede do município de Iguaraci. 

 
4.2.2 – Proterozóico inferior

Na área pesquisada o Proterozóico inferior é formado pelos Complexos Irajaí e 

Sertânia, e pelo biotita-ortognaisse quartzomonzonitico, a seguir descritos.  

 

4.2.2.1 - Complexo Sertânea (Plsegn)

Ocorre no extremo norte da área pesquisada. Constitui uma seqüência composta 

essencialmente por metapelitos com níveis carbonáticos, calcissilicáticos, quartzíticos e 

raros metabasitos. Os litotipos dominantes são biotita gnaisses por vezes xistosos, às vezes 

exibindo um bandamento bem definido, com alternância de minerais máficos e bandas 

quartzo-feldspáticas. 

Ocorrem também intercalações de rochas calcissilicáticas, calcários, anfibolitos e 

quartzitos. O metamorfismo deste complexo, segundo Veiga Jr. & Ferreira (1990) e 

Wanderley (1990) atingiu a fácies anfibolito alta, sendo comum a presença de fácies 

migmatíticas em seus litotipos, bem como de metagranitóides correlacionáveis ao evento 

Cariris Velhos. 
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4.2.2.2 - Complexo Irajaí (PIign)

Constitui-se de uma seqüência sedimentar psamítico-pelítico-químico metamorfisada 

que implicou na formação de biotita-gnaisses xistosos, quartzitos, calcissilicáticas, calcárias 

e paranfibolitos freqüentemente migmatizados.  

As rochas deste complexo sobrepõem-se aos ortognaisses do Complexo Gnaissico-

Migmatítico. Na porção central do município, acham-se intercaladas por rochas vulcânicas 

(Plmv), além de metagrabros e metadioritos. 

 

4.2.2.3 - Biotita-ortognaisses quartzomonzoniticos (Ply1c)

 São rochas plutônicas, associadas ao evento tectônico atuante no sistema de 

dobramento Pajéu–Paraíba e Piancó-Alto Brígida, que foram compartimentadas em 

associações granitóides sin-tangenciais.  São constituídas por biotita ortognaisses de textura 

fina a media de composição quartzomonzonítica, ocorrendo na porção sul da área 

pesquisada.  

 

4.2.3 – Proterozóico Superior

 É formado por rochas plutônicas constituídas por granitóides granitóides Sin eTardi a 

pós–transcorrentes. 

 

4.2.3.1 - Rochas Plutônicas

 As rochas plutônicas do Proterozóico Superior foram sub-divididas considerando-se 

a sua associação com os principais eventos tectônicos atuantes nos sistemas de 

dobramentos Pajéu–Paraíba e Piancó-Alto Brígida. Foram compartimentadas estas rochas 

em duas associações principais: granitóides sin-transcorrentes e granitóides tardi a pós-

transcorrentes. 

 

 4.2.3.2 - Granitóides Sin-transcorrentes (PSy2a) 

 Estes corpos granitóides (PSy2a) ocorrem no extremo sudeste do município de 

Iguaraci, constituindo dois corpos de forma irregular, inserido nos paragnaisses feldspáticos 

(metagrauvacas) do Complexo Irajaí e no complexo gnáissico-migmatítico, de acordo com o 

mapa geológico da figura 02. Tem composição quartzo-diorítica e apresenta coloração 

cinza-escura com pontuações esbranquiçadas. 

 

 4.2.3.3 - Granitóides Tardi a Pós–transcorrentes (PSy3a e PSy3b) 

 Os granitóides tardi a pós-transcorrência foram subdivididos em três subgrupos: 

porfiríticos (PSy3a), granitóides médios a grosseiros (PSy3b) e granitóides médios 

equigranulares (PSy3c). 
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 Na área estudada, ocorrem os dois primeiros tipos citados anteriormente, o 

granitóide porfirítico (PSy3a) localizado um corpo no extremo este e outro corpo no extremo 

sudoeste do município de Iguaraci; o  granitóide médio a grosseiro (PSy3b) de coloração 

cinza-esbranquiçada, apresenta-se na área em um só corpo, localizado no extremo este do  

município estudado. 

 

4.2.4 - Fanerozóico

           É formado pelos sedimentos da Formação Tacaratu e pelos depósitos areno-

argilosos aluvionares. 

 

4.2.4.1 – Coberturas sedimentares da  Formação Tacaratu (SDt) 

 Esta  cobertura sedimentar ocorre numa pequena porção no extremo oeste do 

município de Iguaraci, denominada de Formação Tacaratu por Barbosa (1964).  Não 

obstante, Barreto (1968) sugeriu o nome da Formação Manari a esta seqüência, Braun 

(1970), em seguida, defendeu a manutenção do nome Tacaratu  que passou a ser adotada 

até os tempos atuais. 

 Esta formação faz parte da bacia sedimentar de Fátima, repousado 

discordantemente sobre o embasamento e as supracrustais do Sistema de Dobramentos 

Pajeú-Paraíba. Mostrando um mergulho suave para noroeste e uma constituição de arenitos 

finos a médios com intercalações de arenitos de granulometria grosseira à conglomerática 

na base desta seqüência . 

 

4.2.4.2 - Depósitos areno-argilosos aluvionares (Qa)

As aluviões ocorrem com maior expressão ao longo do Riacho da Varzinha e 

secundariamente ao longo do riacho Salamandra e Pau de Fumo.  

São sedimentos constituídos de areias de granulometria fina a grossa com níveis síltico-

argilosos. Apresentam espessura entorno de 4 metros, chegando a atingir 7 metros no 

riacho da Varzinha.  
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5. HIDROGEOLOGIA 

 

5.1 – CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA  

 
 Os terrenos da área estudada inserem-se na subprovíncia hidrogeológica Escudo 

Oriental Nordeste, segundo a divisão do Brasil em Províncias Hidrogeológicas (figura 5), 

proposta por Mente et al. (1983). 

 Com base na carta geológica existente (Veiga Júnior & Ferreira, 1990) a área 

estudada contempla dois domínios ou macrosistemas aqüíferos: meio fissural (cristalino) e o 

meio poroso (sedimentar).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5    - Províncias e subprovíncias hidrogeológicas do Brasil 

                    Fonte:Mente et al.  (1983) 
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 Os poços cadastrados da região em estudo estão representados na tabela 2, onde 

se observa o parâmetro de: posicionamento geográfico, profundidade, nível estático, vazão 

e litologias. 

 
5.2 – O MEIO FISSURAL 

 
5.2.1 – Sistema aqüífero fissural

 
 Este sistema aqüífero é constituído por uma grande variedade de rochas ígneas e 

metamórficas, com predominância de gnaisses, migmatitos e granitóides, já descritos no 

capitulo anterior. Forma zonas aqüíferas anisotrópicas e heterogêneas, locais, de 

porosidade e permeabilidade secundária, uma vez que a permeabilidade e porosidade 

primária ou intersticial dessas rochas são consideradas nulas.  

 As rochas cristalinas mostram uma permeabilidade fissural, caracterizada pelo fluxo 

d'água através das fissuras ou fraturas existentes no maciço rochoso. Em escala de 

afloramento, o maciço rochoso não se apresenta como um aqüífero, todavia o maciço 

rochoso fraturado, em escala mais ampla (de alguns quilômetros quadrados), possui 

capacidade de armazenar e liberar água através de poços tubulares nele perfurados. 

 Santos, A.C.  (1992) sugeriu que a profundidade ideal de um poço tubular perfurado 

na região em que se insere a área estudada, sob o ponto de vista técnico e econômico, 

seria de 27 metros, pois a vazão específica reduz-se a 44% em profundidades superiores. 

 Spencer (1999) estimou que a profundidade  das fraturas produtoras da região do 

Alto Pajeu, na qual esta inserida a área estudada, varia de 4,7 a 57,0 metros, com um valor 

médio de 24,5 metros.   

 A profundidade média de captação das águas subterrâneas dos poços perfurados 

neste sistema aqüífero, na área do município estudado, varia de 30 a 62 metros, com valor 

médio de 50 metros.  As vazões dos poços cadastrados oscilam no intervalo de 0,1 a 10 

m3/h, com valores mais freqüentes de 3 m3/h, mostrando níveis estáticos, variando de 3,25 a 

10,8 metros de profundidade. 

 Spencer op.cit. ressalta que o decaimento da vazão específica com o tempo é 

importante, pois, em relação ao valor de 12 horas, a magnitude após 1 mês de 

bombeamento é de 42%, decaindo para 29% após 6 meses. A maior redução (cerca de 

25%) ocorre após o primeiro ano, mas daí em diante o decaimento é mais suave, somente 

atingindo 20% após 3 anos. Sendo o valor de ¼ da capacidade específica de 12 horas como 

indicador de produtividade sustentável, para poços na região pesquisada. 
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Tabela 2 – Parâmetros dos  poços cadastrados e suas litologias mapeadas 

Poço LOCALIDADE Latitude Longitude Prof (m) NE 
 (m) 

Vazão 
m3/h 

Litologia

1 Sitio Barro Branco 1 07°46’47” 37°31’17” 50 6.0 0.70 Gnaisse 
2 Sítio Catolé 07°47’44” 37°32’06” 50 5.0 0.15 Gnaisse 
3 Sítio Barro Branco 2 07°48’12” 37°32'26" 50 4.8 0.01 Gnaisse 
4 Sítio Barriguda 1 07°49’29” 37°33’22” 50 3.5 0.50 Gnaisse 
5 Sítio Canafistula 07°53’59” 37°30’12’ 50 4.7 4.70 Gnaisse 
6 St. Varzinha da Salamandra 07°52’18” 37°30’39” 50 6.3 2.00 Gnaisse 
7 Sítio Ponta da Serra 07º50’55” 37°13’56” 50 8.2 1.00 Granito 
8 Sítio Monte Alegre 1 07°51’45" 37°14’45” 50 4.1 0.40 Granito 
9 Sítio Monte Alegre 2 07°50’20" 37°14’28” 62 3.4 1.50 Granito 

10 Sítio Monte Alegre 3 07°50’15” 37°14’57” 63 3.1 0.74 Granito 
11 Sítio Sabino 07°51’12” 37°16’16” 42 5.3 3.00 Migmatito
12 Sítio Cajueiro 2 07°51’57’ 37°16’06” 48 4.8 2.50 Migmatito
13 Sítio Malhada 07°51’34” 37°16’20” 33 2.4 4.80 Migmatito
14 Sítio Malhada do Riachão 07°51’10” 37°17’38” 40 2.5 8.00 Granito 
15 Sítio Varzinha 07°50’11” 37°30’16” 40 2.8 2.00 Gnaisse 
16 Sítio Agreste 07°49’02” 37°22’15” 40 4.2 2.00 Gnaisse 
17 Sítio Caldeirões 07°55’29” 37°20’15” 50 6.7 0.50 Granito 
18 Sítio Ramada 1 07°55’12” 37°20’15” 50 6.8 0.05 Granito 
19 Sítio Ramada 2 07°55’48” 37°20’50” 50 7.0 0.25 Granito 
20 Fazenda Morcego 07°51’00” 37°21’15” 30 4.4 10.0 Gnaisse 
21 Sítio Curral Velho 2 07°51’09” 37°22’23” 50 5.0 0.50 Gnaisse 
22 Sítio Curral Velho 1 07°51’00” 37°22’22” 50 6.3 2.00 Gnaisse 
23 Sítio Karuá 2 07°52’17” 37°18’11” 50 7.6 0.50 Granito 
24 Sítio Karuá 1 07°52’42” 37°17’16” 50 10.8 0.80 Granito 
25 Sítio Serra Branca 1 07°52’59” 37°17’17” 50 8.9 4.00 Granito 
26 Sítio Serra Branca 2 07°52’42” 37°17’48” 50 7.6 0.10 Granito 
27 Sítio Serra Branca 3 07°52’29” 37°18’08” 50 8.1 9.00 Granito 
28 Fazenda Caiçara 07°50’30” 37°19’39” 35 - 3.00 Gnaisse 
29 Fazenda Quixabá 07°49’50” 37°21’31” 50 - 1.20 Gnaisse 
30 Jabitacá Público 07°50’01” 37°22’35” 45 4.1 2.50 Gnaisse 
31 Sítio Logradouro 07°51’12” 37°33’30” 50 - 0.15 Gnaisse 
32 Sítio Geraldo 1 07°51’24” 37°33’44” 50 4.0 0.15 Migmatito
33 Sítio Geraldo 2 07°51’25” 37°33’49” 50 3.2 0.15 Migmatito
34 Sítio Cachoeirinha 07°51’35” 37°34’56” 55 2.6 0.30 Gnaisse 
35 Sítio Barriguda 2 07°49'37" 37°35'23" 50 4.3 0.50 Migmatito
36 Sítio Pau-Leite 07°54’13” 37°31’47” 50 5.1 14.0 Migmatito
37 Sítio Bredo 07°54’52” 37°30’29” 36 3.4 3.0 Migmatito
38 Sítio Pedra Atravessada 07°55’53” 37°30’53” 48 2.6 6.0 Migmatito
39 Sítio Baraúna Grossa 07°50’34” 37°31’36” 50 6.2 - Migmatito
40 Sítio Cachoeira Seca 07°57’12” 37°29’45” 50 7.2 0.20 Gnaisse 
41 Sítio Riacho do Cedro 07°46’28” 37°30’39” 60 3.2 6.00 Gnaisse 
42 Sítio Varzinha 1 07°52’07” 37°30’13” 40 4.3 2.00 Gnaisse 
43 Sítio Varzinha 2 07°51’44” 37°30’21” 50 3.8 0.15 Gnaisse 
44 Sítio Varzinha 3 07°52’03” 37°29’34” 40 4.6 4.00 Gnaisse 
45 F-2 Pública do Estado 07°49’56” 37°30’47” 50 8.0 5.00 Gnaisse 
46 Sítio Mandacaru 07°50'13" 37°27'44" 40 6.6 1.50 Gnaisse 
47 Sítio Varzinha 4 07°49’35” 37°30’40” 50 4.0 - Gnaisse 
48 Sítio Junco 1 07°50’16’ 37°26’55” 50 3.8 - Gnaisse 
49 Sítio Passagens dos Cavalos 07°50’14” 37°25’37” 50 8.8 - Gnaisse 
50 Sítio Pitombeira 07°50’17’ 37°24’48” 50 7.2 - Gnaisse 
51 Sítio Mandioca 07°52’03” 37°24’15” 50 4.1 0,10 Gnaisse 
52 Sítio Tamanduá 07°49'18" 37°24'33" 50 3.7 - Gnaisse 

Valor Médio 48 5.20 2,46  
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    A condutividade hidráulica e a transmissividade médias das fraturas das diferentes 

litologias ocorrentes na região da área estudada, segundo Spencer (1999) é descrita na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores médios da condutividade hidráulica e transmissividade do aqüífero 

fissural da região do alto Pajeu-PE. 

Litologia Condutividade hidráulica (m/s)  Transmissividade (m2/s) 

Gnaisses 250,3 × 10-3 393,0  x 10-6

Migmatitos  201,3 × 10-3 133,6 x 10-6

Granito  122,1  × 10-3 120,0  x 10-6

Granodiorito    64,3  × 10-3     17,3  x 10-6

 
 
5.2.2 - Recarga, Sistema de Fluxo e Exutórios

 

 A recarga do sistema aqüífero fissural da área estudada provem predominantemente 

das infiltrações diretas das águas pluviométricas que se precipitam sobre a superfície do 

terreno, onde apenas uma pequena parcela deste volume se infiltra e alimenta as fraturas. 

 Santos, A.C. (1992), adotou o valor de 0,12% para a taxa de infiltração das 

precipitações pluviométricas para as rochas cristalinas da região do Alto Pajeú-PE. 

 Além dessa alimentação pluvial, podemos considerar para a  área estudada, uma 

contribuição oriunda do escoamento da rede fluvial e uma pequena parcela proveniente do 

aqüífero poroso arenitico da Formação Tacaratu e das aluviões de maior porte. 

 Segundo levantamentos efetuados na região estudada  por Santos op.cit. e Spencer 

op.cit., os principais exultórios desses sistemas aqüíferos são a evapotranspiração e o Rio 

Pajeú. 

 
5.3 – O MEIO POROSO 

 
5.3.1 - Aluviões 

 

 Regionalmente, destaca-se o aqüífero das aluviões, que se desenvolvem em 

manchas descontínuas, ao longo do leito do rio Pajeú e dos seus principais afluentes. São 

depósitos areno-argilosos com espessura saturada da ordem de 3 a 4 m. Na área estudada, 

esse depósito é representado nos leitos dos riachos da Varzinha, Tamboril, Salamandra, 

Pau de Leite e Pau de Fumo.  
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5.3.2 – Bacia Sedimentar de Fátima   

 

 O meio aqüífero poroso está representado pelos arenitos da Formação Tacaratu, da 

Bacia de Fátima, que ocupa uma área de apenas 4.0 km² na parte oeste do município de 

Iguaraci. Trata-se de arenitos de alta diagênese, com porosidade intergranular, mas que 

foram secundariamente afetados por falhamentos e fraturamentos responsáveis pela 

geração de uma porosidade fissural. Isto resultou de um tectonismo marcado por esforços 

extensionais principais NW-SE, que ocorreu na região a partir do Neojurássico até o 

Neocomiano, o qual originou as bacias interiores do Nordeste do Brasil. A Bacia de Fátima é 

uma dessas, onde se observa uma complexa estrutura de blocos altos e baixos, delimitados 

por falhamentos de direção SW-NE (Ponte, 1992).  

 Estudos realizados pela CPRM (Morais et.al., 1996 e Leite, 2000) na Bacia de 

Fátima, para o sistema aqüífero Tacaratu, mostram uma espessura média de 200m e uma 

máxima detectada de 300 metros, e uma valor médio para a condutividade hidráulica de 1,5 

× 10-6 m/s.  

 A recarga da Formação Tacaratu na área estudada se realiza pela infiltração direta 

das precipitações pluviométricas (média de 592mm/ano), sobre as zonas aflorantes, tendo 

em vista, que este se comporta como um aqüífero livre (freático).  

 Os resultados obtidos por Leite op.cit. mostram que esse sistema é portador de 

águas bicarbonatadas, sódicas, cálcicas ou magnesianas, não apresentando restrições ao 

consumo humano, embora apresente baixo a médio risco de salinização para o uso agrícola     
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6. HIDROGEOQUÍMICA 
 
6.1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  
 
 Do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, a qualidade da água é tão 

importante quanto o aspecto quantitativo. A disponibilidade de uso das águas subterrâneas 

depende, fundamentalmente, da qualidade físico-química e microbiológica  destas águas. 

 A presente pesquisa foi  baseada na interpretação de 52 análises físico-químicas de 

águas subterrâneas de poços cadastrados  no município de Iguaraci, visando a  sua 

caracterização, no que diz respeito a:  

 -  variação dos teores médios dos elementos físico-químicos; 

 -  caracterização espacial dos parâmetros físico-químicos; 

 - caracterização da adequação das águas subterrâneas para o uso humano, 

agrícola, animal e industrial.  

 Nos resultados analíticos, foram calculados os coeficientes de erro de análise, para 

avaliar e verificar a validade desses dados, fornecidos pelo laboratório de análises da UFPE 

(LAMSA). 

 Numa análise química completa de água, a concentração total dos íons positivos 

(cátions) deve ser aproximadamente igual à concentração total dos íons negativos (anions). 

O desvio percentual desta igualdade é determinado pelo coeficiente de erro da análise (e%), 
a seguir descrito: 

    100% ×
+

−
=
∑ ∑
∑ ∑

nrpr
nrpr

e  

onde: 

r∑p = concentração total dos cátions em miliequivalente por litro (meq/l) 

  r∑n = concentração total dos anions em miliequivalente por litro (meq/l) 

 

 Até  e%  = 7 a análise pode ser considerada como correta, ou no máximo 10 que é o 

limite para que uma análise seja aceita. Altos valores de “e%” podem indicar: 

 - um erro analítico; 

 - um erro de cálculo; 

 - a presença de certos íons não analisados na água em concentrações apreciáveis; 

 - água pouca mineralizada, tais como águas meteóricas. 
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 Santos A.C. (apud CPRM/LABHID, 1997), admite um coeficiente de erro inferior a 

10% para seleção de análises químicas. 

 No cálculo do erro das analises químicas apresentadas nesta dissertação de 

mestrado, constatou-se que 17% das mesmas estão com um erro superior a 10%, 

correspondente as amostras de números 02, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 46.  

 A água é uma substância quimicamente muito ativa, com grande facilidade de 

dissolver e reagir com outras substâncias orgânicas ou inorgânicas. É o solvente mais 

abundante encontrado na natureza, capaz de incorporar significativas quantidades de 

substâncias  ao entrar em contato com os minerais constituintes das rochas e solos. 

 Sua forma pura não é encontrada na natureza, pois, por sua definição teórica como 

combinação química de oxigênio e hidrogênio, só é encontrada em laboratórios avançados, 

necessitando de apuradas técnicas para a sua preparação e conservação. 

 As substâncias dissolvidas nas águas subterrâneas ocorrem predominantemente sob 

a forma iônica, contudo podem ocorrer também sob a forma molecular.   

  Ao lixiviar os solos e as rochas, a água subterrânea enriquece-se em sais minerais 

em solução, provenientes da dissolução dos seus minerais. As baixas velocidades de 

circulação das águas subterrâneas  favorecem essas reações. Devido as maiores pressões 

e temperaturas a que estão submetidas, ocorre a dissolução do CO2  ao percolarem o solo 

não saturado. Por esses fatores, em geral as águas subterrâneas possuem concentrações 

de sais superiores às das águas continentais superficiais. 

  Segundo Cortecci (2000), a composição química das águas subterrâneas é 

fortemente influenciada pelo clima da região fig 6. 

 A composição das rochas ígneas é muito variada, entretanto sabe-se que os 

silicatos são predominantes. Íons como Ca+2, Na+, Mg+2 e K+ estão ligados fracamente à 

estrutura silicatada de forma que podem passar facilmente para a água (Costa, 1965). O 

processo de dissolução é influenciado pelo pH, pela temperatura e pelo grau de 

saturação de cada elemento. Os produtos da dissolução podem reagir entre si formando 

compostos insolúveis, principalmente em argilas, que ficam na água em estado coloidal 

e tendem a fixar irreversivelmente o íon potássio, sendo explicado assim o baixo teor de 

K+ nas águas subterrâneas da área pesquisada. 

 De acordo com Santos A.C. (2000), os minerais que mais contribuem na salinização 

das águas subterrâneas de aqüíferos fissurais e os íons por eles liberados estão 

relacionados na tabela 4 a seguir. 
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Fig 6 -  Composição química predominante das águas subterrâneas em diferentes situações 

climáticas, segundo Cortecci (2000). 

 

 Tabela 4 - Principais minerais de rochas cristalinas e os íons por eles liberados 

segundo Santos A. C. (2000). 

Mineral Íons Mineral Íons 

Plagioclásio Na+ e Ca+2 Microclina K+

Hornblenda Na+, Ca+2 e Mg+2 Apatita Cl- e Ca+2

Calcita  Ca+2 Alanita Na+, Ca+2 e Mg+2

Moscovita K+ Epidoto Ca+2

Biotita K+ e Mg+2 Titanita Ca+2

Granada Ca+2 e Mg+2 Clorita Mg+2

.  

  Para  se definir  comportamentos na geração de sais solúveis nas rochas sedimentares 

são necessárias fazer as seguintes considerações. 

 Os sedimentos clásticos (granulares) são formados por materiais que não se 

dissolveram durante os processos que lhe deram origem, podendo ser formados por 

materiais insolúveis, como o quartzo, zircão etc., e/ou por materiais solúveis, como, por 

exemplo, alguns silicatos e algumas micas. Na área estudada, as águas subterrâneas estão 

armazenadas nas rochas areniticas da Formação Tacaratu, no extremo oeste da área e nas 

aluviões ao longo da rede de drenagem.   
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 Os sedimentos químicos por precipitação são representados principalmente pelos 

calcários e dolomitas, que não estão presentes na área pesquisada. Os sedimentos 

químicos são formados pela evaporação da água e denominados de evaporitos, sendo sua 

ocorrência, na área estudada, restrita às eflorescências ocorrentes ao longo dos sedimentos 

aluviais, sob a forma de pequenas manchas esbranquiçadas de  sais bastante solúveis de 

halita (NaCl), principalmente. As águas superficiais em contatos com estas rochas absorvem 

uma grande quantidade desses sais, que são carreados para o subsolo, salinizando  assim 

as águas subterrâneas da região. 

 Foi introduzida recentemente uma nova área de atuação nas Ciências Geológica e 

Médica para avaliação dos efeitos de fatores ambientais na saúde do homem e de animais, 

que consideram a composição química das águas subterrâneas e superficiais,  das 

litologias, dos solos, sempre tendo em vista a incidência de doenças relacionadas às áreas 

estudadas a fim de interagir com o médico. 

 No campo das Ciências Geológicas, é grande a participação da Hidrogeoquímica, 

cujo papel aumenta proporcionalmente às intervenções do homem no meio ambiente. Com 

referência à saúde, a hidrogeoquímica se caracteriza como Hidrogeoquímica Médica, 

aparecendo uma nova figura profissional, a do Hidrogeoquímico Médico. 

 Entre as “doenças de veinculação hídricas” estão principalmente as causadas pelos 

microorganismos patogênicos (diarréias, febre tifóide, entre outras), concentrando-se 

principalmente nos paises subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Atualmente a 

hidrogeoquímica médica considera também os efeitos das concentrações dos elementos 

químicos presentes nas águas e seus efeitos na saúde do homem e dos animais. Como 

exemplos pode-se citar: a fluoração dental e esquelética, o aumento da tiróide, a 

podocondiose (elefantíase não filárica), e toda uma série de patologias causadas pela maior 

presença de elementos e produtos químicos tóxicos ou pela escassez de elementos e 

compostos essenciais à boa saúde.  

 Especial consideração merece a hidrogeoquímica médica do arsênio, que segundo 

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry),  é a substancia mais perigosa 

à saúde do homem, o qual ocorre na natureza associada a sulfetos metálicos e a alguns 

óxidos e argilas. Constitui questão prioritária em vários países desenvolvidos, em alguns dos 

quais já estando documentada a contaminação de águas subterrâneas por arsênio.  Como 

exemplo mundial dos efeitos maléficos da presença do arsênio na água subterrânea 

consumida, tem-se o caso da cidade de Bangladesh – Índia, onde mais de duzentas mil 

pessoas foram contaminadas, devido ao rebaixamento da superfície freática, o qual levou a 

intemperização de piritas arseniacais e sua incorporação à água (figuras 07 e 08).   
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Figura 7  - Esquema de contaminação das águas subterrâneas por arsênio na cidade de 

Bangladesh – Índia (Cortecci, 2000). 
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 nocivos ao homem, pela contaminação de arsênio nas águas 

ci, 2000).  

 recentes sobre o nitrato, também merecem destaque em relação à 

ica,  como exemplos,  podem enfatizar os seus efeitos carcinogênicos 

ago do homem.  As águas (subterrâneas e superficiais) podem sofrer 

trato, por contaminação de  restos orgânicos animais e por fertilizantes.  

pla, a compreensão do caminho geoquímico dos elementos químicos, 

a, representa importante desafio para os hidrogeoquímicos.  

o das Ciências Geológicas no campo dos problemas de saúde não se 

ica, alcançando também outras áreas, principalmente a Geoquímica, a 

morfologia e a Hidrogeologia. Os perfis litológicos dos solos e as 

as dos solos e das águas são controlados pela mineralogia das rochas 

fetados pelo intemperismo, pelos escorregamentos por gravidade, além 

de água corrente e ventos, dependendo, portanto, de interações entre a 

 minerais.  

fertilidade endêmica - ou mal de Jashi - é outra moléstia relacionada 

a. Nas águas potáveis das áreas de ocorrência da moléstia, os teores 

K+ e Sr+2 são muito elevados, contrastando com os de Zn+2 e Mn+2 que 

aixos (Tabela 5). Quando os indivíduos afetados pela doença mudam a 
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fonte de água ou migram para outras regiões, os efeitos da moléstia são atenuados e a 

esterilidade não perdura (Jie & Nianfeng, 1995).  

 

Tabela 5 - Conteúdo médio dos constituintes químicos de amostras de água em região de 

ocorrência do mal de jashi.  

Ambiente Amostra Na 
(mg/L) 

Ca 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

SO4 
(mg/L) 

Sr 
(mg/L) 

Zn 
(mg/L) 

Mn 
(mg/L) 

Rio  15 213,75 225,16 77,75 782,94 2,8132 0,0085 0,0145 

Reservatório  3 640,98 359,83 152,28 1559,94 3,8666 0,0057 0,0130 

Poço  30 133,64 113,22 40,67 433,35 2,7108 0,2176 0,0658 

 
 
6.2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
6.2.1 - Características Físicas  

 
 A água é o único composto químico que ocorre no meio ambiente nos três 

estados físicos (sólido, liquido e gasoso), sendo o único liquido inorgânico encontrado na 

natureza. Quando pura é um liquido incolor, inodoro, insípido e transparente, encontrado 

com impurezas nas águas naturais, por ser um ótimo solvente. 

 A não ser o sabor decorrente de sais dissolvidos em quantidade excessiva, as águas 

subterrâneas raramente são portadoras de características estéticas perceptíveis.     

Suas principais características físicas são: temperatura, cor, odor, sabor, turbidez, sólidos 

em suspensão, condutividade elétrica e salinidade, que seguem assim descritos. 

 
 6.2.1.1 - Temperatura  
 A temperatura da água é importante por acelerar reações químicas e reduzir a 

solubilidade dos gases, bem como, acentuar o sabor e o odor das águas naturais. A 

temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação do ano, 

período do dia, taxa de fluxo e profundidade. 

  Desempenha um papel principal de controle no meio aquático, condicionando as 

influências de uma série de parâmetros físico-químicos. Enquanto a condutividade térmica e 

a pressão de vapor aumentam as solubilidades com a elevação da temperatura,  a 

viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, constante de ionização 

e calor latente de vaporização diminuem. 

 Em geral, a amplitude térmica anual das águas subterrâneas é baixa (de 1 a 2 °C) e 

independe da temperatura atmosférica. Nos aqüíferos freáticos pouco profundos, onde a 
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temperatura é um pouco superior à da superfície, isto não acontece. Em profundidade, 

depende do grau geotérmico (1°C / 30 m em média), onde na ocorrência de gêiser, 

vulcanismo e radioatividade podem ocorrer  maiores elevações . 

 A medida de temperatura deve ser realizada no local de amostragem com um 

termômetro apropriado. É importante assegurar-se de que a amostra representa a 

temperatura da água do aqüífero e não da água do interior do poço, tubulação, depósito e 

reservatórios. 

 
 6.2.1.2  - Cor

 A Água pura não possui coloração. Esta característica é o resultado das 

substâncias nela dissolvidas ou em suspensão, provenientes principalmente da lixiviação 

da matéria orgânica. 

  Em geral, apresenta uma coloração azulada quando pura e em grandes espessuras, 

quando rica em ferro arroxeada,quando rica em manganês negra e amarelada quando rica 

em ácidos húmicos. 

 A unidade mais utilizada é ppm de Pt-Co ou simplesmente ppm de Pt, sendo a 

medida realizada através da comparação com uma solução padrão de Pt-Co ou disco 

colorido. Geralmente, as águas subterrâneas apresentam valores de coloração inferiores a 5 

ppm de Pt,  podem atingir valores anômalos de até 100 ppm de Pt. 

  Para ser potável, geralmente uma água não deve apresentar nenhuma cor de 

considerável intensidade. 

 
 6.2.1.3 - Odor e Sabor

  Estão intimamente relacionados e, freqüentemente, o que se chama de gosto é 

realmente percebido como odor. 

 O odor e o sabor são determinações organolépticas subjetivas e seletivas do uso das 

águas potáveis para abastecimento humano. As águas com mais de 300 mg/L de Cl- 

(cloretos) têm sabor salgado, com mais de 400 mg/L de SO4
-2 (sulfatos) têm gosto salgado e 

amargo. 

 Mede-se o odor diluindo-se a água amostrada com água destilada até que nenhum 

odor seja perceptível. Se expressa o resultado pelo número de maior diluição que ainda dá 

um odor. 

 Mede-se o sabor diluindo-se a água amostrada com água destilada e 

experimenta-se até que nenhum sabor seja perceptível. Se expressa o resultado em 

número de maior diluição que ainda dá um sabor. 
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 Em alguns, para eliminar o sabor e o odor da água , utiliza-se a aeração e o 

carvão ativado para adsorção das impurezas dissolvidas (gases, fenóis, clorofenois e 

outras impurezas).  

 
 6.2.1.4 - Turbidez 

 Muitas vezes os sólidos em suspensão (silte, argila, matéria orgânica, 

microrganismos e partículas inorgânicas) sujam a água, dificultando assim  a 

passagem da luz. Define-se esta característica como turbidez. 

 O aparelho utilizado para medir-se é o turbidímetro ou nefelômetro, e os valores 

são dados em FTU (Formazin Turbidity Unit) ou em UNT (Unidade Nefelométrica de 

Turbidez), sendo esta última  a medida mais utilizada no Brasil. 

 
 6.2.1.5 - Sólidos em suspensão

 Trata-se da carga sólida em suspensão (silte, argila, matéria orgânica, 

microrganismo e partículas inorgânicas), depois de seca e pesada. É medida em 

termos de mg/L.Segundo Logan (1965), o termo sólidos filtráveis seria mais 

apropriado, pois,  não se separa o material coloidal durante a filtragem da água. 

 Geralmente,as águas subterrâneas não apresentam sólidos em suspensão, 

excetuando-se as águas que circulam em aqüíferos cárstico-fissurais ou em poços mal 

desenvolvidos com produção de argila, silte e areias. 

 
 6.2.1.6 - Condutividade Elétrica (CE) ou condutância específica

 Está diretamente relacionada com o teor de sais dissolvidos sob a forma de íons, 

sendo uma expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a corrente elétrica. 

Altos valores podem indicar características corrosivas da água. 

 A unidade de medida da condutância é o Mho, inverso do Ohm, unidade de 

resistência elétrica. Os valores da condutividade para as águas subterrâneas são referidos 

ao milionésimo do Mho/cm, ou seja, microMho/cm (µMho/cm a uma temperatura padrão de 

25 °C).  

 Como a condutividade aumenta com a elevação da temperatura, é necessário 

anotar-se a temperatura de referência da água amostrada.  

 A condutividade elétrica da água é proporcional a quantidade de sais dissolvidos nas 

águas, a medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade da água 

aumenta. 

 Fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma água, 

especialmente na sua concentração mineral, contudo não fornece nenhuma indicação das 

quantidades relativas dos  seus vários componentes.  
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 Utiliza-se para medição o condutivímetro portátil no local de amostragem, com erro 

menor que 5%. Nos condutivímetros modernos, os valores da condutividade elétrica já estão 

corrigidos de acordo com a temperatura.  

 
 6.2.1.7 - Salinidade

 É o total de sais dissolvidos em um determinado volume de água. É medida por meio 

da condutividade elétrica, densidade e índice de refração da água. 

 
6.2.2 - Características Químicas

 
 6.2.2.1 - Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 É a medida da concentração hidrogeniônica da água ou solução, sendo controlado 

pelas reações químicas e pelo equilíbrio entre os íons presentes. É essencialmente uma 

função do gás carbônico dissolvido e da alcalinidade da água. Varia de 1 a 14, sendo neutro 

com o valor 7, ácido com valores inferiores a 7 e alcalino ou básico com valores superiores a 

7. A escala dos valores do pH é tal que a mudança de uma unidade significa um aumento de 

10 vezes na concentração do íon hidrogênio.  

 Valores fora das faixas recomendadas podem alterar o sabor da água e contribuir 

para corrosão do sistema de distribuição de água, ocorrendo com isso, uma possível 

extração do ferro, cobre, chumbo, zinco e cádmio, e dificultar a descontaminação das águas. 
 O pH, como definidor do caráter ácido, básico ou neutro de uma solução, é um 

indicador importantíssimo, pois, os microorganismos aquáticos estão geralmente adaptados 

às condições de neutralidade e, em conseqüência, alterações bruscas do pH de uma água 

podem acarretar o desaparecimento dos seres presentes na mesma.  
 
 6.2.2.2 - Potencial de oxi-redução (Eh) 

 O Eh determina a característica do ambiente se redutor ou oxidante, controlando 

diversos processos químicos que ocorrem na natureza. É medido através de um aparelho 

definido como  potenciômetro. 

 
 6.2.2.3 - Alcalinidade

 É definida como a capacidade de uma água neutralizar ácido, sendo uma decorrência 

direta da presença e/ou ausência de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. A alcalinidade é 

determinada por: 

• TA (titulação alcalimétrica) = OH- + CO3
-2  

• TAC (titulação alcalimétrica completa) = OH- + CO3
-2 + HCO3

- 

 As alcalinidades TA e TAC são expressas em grau francês (°F) ou em CaCO3 (mg/L). 

 



48        

 1° F = 10 mg/l CaCO3. 

 A alcalinidade é realizada por sucessivas titulações com ácido sulfúrico ou clorídrico, 

usando como indicador principal, a fenolftaleína, e indicador secundário, o metilorange. 

Estas titulações podem ser expressas como alcalinidade total (soma dos íons de carbonato, 

bicarbonato e hidróxido) ou como alcalinidade parcial originada pelos constituintes 

individuais. 

 Somente dois tipos de alcalinidade podem estar presentes simultaneamente em uma 

amostra de água, posto que haveria uma reação em hidróxidos e bicarbonatos, reduzindo 

estes à forma de carbonatos (OH- + HCO3  ⇒  H2O  +  CO3
-2). 

 

 6.2.2.4 - Acidez  

 É uma propriedade da água de neutralizar bases, sendo provocada pela presença de 

ácidos fortes (HNO3, H2SO4, HCl), ácidos fracos (ácido carbônico e acético) e sais 

hidrolisáveis (sulfatos de ferro e alumínio). 

 As águas naturais em sua maioria são constituídas por dióxido de carbono (CO2) e 

bicarbonatos (HCO3
-), que neutralizam o ácido carbônico totalmente, quando o pH é maior 

ou igual a 8,2. Portanto, a acidez devida ao CO2 está na faixa de pH 4,5 a 8,2, enquanto que 

a acidez causada por ácidos fortes, mostra pH menor que 4,5. 

 
 6.2.2.5 - Resíduo Seco (RS)

 Representa o peso dos sais resultantes da evaporação de um litro d’água, 

posteriormente a filtragem para remoção de materiais em suspensão. Geralmente, os 

resultados são expressos em mg/L. 

 Numa análise química, a soma dos cátions, ânions e colóides subtraídos da metade 

do bicarbonato deve ser aproximadamente igual ao resíduo seco (RS), de acordo com a 

expressão abaixo descrita:  

Σ cátions + Σ ânions +Σ colóides - ½ HCO3
- ≅ RS 

 
 6.2.2.6 - Sólidos Totais Dissolvidos (STD)

 Representa o peso total dos constituintes minerais presentes na água, por unidade 

de volume, é a concentração de todo o material dissolvido na água, seja ou não volátil. 

 Freqüentemente, os sólidos totais dissolvidos mostram-se ligeiramente superior ao 

resíduo seco, em função do HCO3
- (bicarbonato), que em temperaturas elevadas (> 100 °C) 

se decompõe em duas partes: em CO3
-2  e como CO2, que se volatiliza e evapora da 

amostra.  
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 Os valores dos sólidos totais dissolvidos são, aproximadamente, igual ao resíduo 

seco mais ½ de bicarbonatos em mg/L (STD ≅ RS + ½ HCO3
-). 

 Nas águas subterrâneas naturais, os sólidos totais dissolvidos na água podem ser 

expresso em função da condutividade elétrica da água multiplicada por um fator, que varia 

entre 0,55 e 0,75. Nas águas salinas, este fator é freqüentemente maior que 0,75, porém 

para as águas ácidas podem apresentar-se menor que 0,55. O valor dos sólidos totais 

dissolvidos (STD) na água doce mostra-se no intervalo de 50 a 1.500 mg/L, nos mares este 

parâmetro varia em torno de 35.000 mg/L e nas salmouras pode atingir até 300.000 mg/L. 

 Podemos classificar as águas subterrâneas a partir dos resultados dos sólidos totais 

dissolvidos, segundo várias classificações de diversos autores, das quais, as mais utilizadas 

são a classificação de Custódio & Llamas, 1983 e a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) n° 357/03-2005, apresentadas a seguir nas tabelas 6 e 7 

respectivamente.  

                      Tabela 6 - Classificação pelo STD de Custódio & Llamas, 1983 

Tipos de Água STD (mg/L)
Doce 0  -  2.000

Salobra 2.000 a 5.000 
Salgada 5.000 a 40.000

Salmoura > 40.000 até a saturação
 

Tabela 7 - Classificação pelo STD da resolução CONAMA nº 357/03-2005 

Classificação da água STD (mg/L)
Doce ≤ 500

Salobra 500 a 30.000 
Salgada ≥ 30.000 

 
 6.2.2.7 - Dureza 
 Define-se dureza como a disposição de consumo de sabão por determinada área ou 

a capacidade da água neutralizar o sabão pelo efeito do cálcio, magnésio e outros elementos 

como Fe, Mn, Cu, Ba, etc. 

 Em geral, usa-se o teor de cálcio e magnésio de uma água, expresso em teores de 

carbonato de cálcio, para definir a dureza. 

 A dureza pode ser expressa como dureza temporária, dureza permanente e dureza 

total. 

 A dureza temporária ou dureza de carbonatos é causada pelos íons de cálcio e de 

magnésio que se combinam com o bicarbonato e o carbonato, podendo ser eliminada 

com a ebulição da água.  

 



50        

 A dureza permanente ou dureza de não carbonatos (cloretos e sulfatos) é a dureza 

que persiste após a fervura (ebulição) da água. É produzida pelos íons de cálcio e de 

magnésio que se combinam com os íons de sulfato, cloreto, nitrato e outros. 

 A dureza total é a soma da dureza temporária com a dureza permanente. É simples 

separar a dureza de carbonatos e a de não carbonatos, se a alcalinidade e a dureza 

tiverem sido determinadas, pois a alcalinidade mede a dureza de carbonatos. A porção 

da dureza que excede a alcalinidade é a de não carbonatos.  

 As durezas são expressas em mg/L de CaCO3, mesmo que seja devido ao sulfato de 

magnésio. Se uma água tem uma dureza de 210 mg/L de CaCO3, equivale a dizer que esta 

água tem uma dureza equivalente àquela de uma solução que contenha 210 mg/L de CaCO3, 

como se toda a dureza fosse causada apenas pela presença de carbonato de cálcio. 

 A água é classificada quanto à dureza, com base em duas referências distintas Logan 

(1965) e  Custódio & Llamas (1983), representadas na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Classificação da dureza da água subterrânea segundo Logan (1965) e Custodio 

& Llamas (1983). 

Classificação segundo Logan, 1965 

TIPO TEOR DE CaCO3    (mg/L) 

Mole 0 -100 

Intermediária 100-200 

Dura Acima de 200 

Classificação  segundo Custodio & Llamas,1983 

TIPO TEOR DE CaCO3  (mg/L) 

Branda < 50 

Pouco Dura 50-100 

Dura 100-200 

Muito Dura > 200 

                                                             
6.2.3  - Conteúdos Iônicos Principais das Águas Subterrâneas  

 
 6.2.3.1 -  Sódio (Na+)  

 É um dos metais alcalinos mais importantes e abundantes nas águas subterrâneas. 

Está presente em todas as águas, predominando em algumas, devido as suas 

características como: 

                - Distribuição ampla nos minerais fontes; 

                - Baixa estabilidade química dos minerais que o contém; 
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                 -Solubilidade elevada e difícil precipitação da maioria dos seus compostos 

químicos em solução. 

 As águas naturais com elevados teores de Na+, geralmente, possuem elevadas 

concentrações de F- e ocorre principalmente sob a forma de cloretos nas águas 

subterrâneas e seus minerais fontes em rochas ígneas são essencialmente os feldspatos 

plagioclásios, feldspatóides (nefelina e sodalita), anfibólios e piroxênios. 

 O sódio é o principal responsável pelo aumento constante da salinidade das 

águas naturais do ponto de vista catiônico. Há, em geral, um aumento gradativo dos 

teores de sódio das águas subterrâneas a partir da zona de recarga do aqüífero em 

direção às suas porções mais confinadas ou dos seus exultórios.  

 A concentração do sódio varia, em geral, entre 0,1 e 100 mg/L nas águas 

subterrâneas e entre 1 e 150 mg/L em águas naturais doces, atingindo 11.100 mg/L nas 

águas do oceano Atlântico, em média, e podendo chegar a 100.000 mg/L nas salmouras 

naturais. 

 As águas com concentrações elevadas de sódio são prejudiciais às plantas por 

reduzir a permeabilidade do solo, sendo especialmente nocivas quando as concentrações 

de Ca e Mg são baixas. Na área estudada, o teor médio de sódio nas águas subterrâneas é 

de 123 mg/L. 

 

 6.2.3.2 - Potássio (K+)

 O potássio e o sódio pertencem ao mesmo grupo dos metais alcalinos, contudo seus 

comportamentos nos processos de solubilização são diferentes. 

 O potássio é o sexto colocado na escala de abundância dos metais nas rochas 

ígneas, ou está ausente nas águas subterrâneas, ou ocorre em pequenas quantidades, 

devido à sua participação intensa em processos de troca iônica, além da facilidade de ser 

adsorvido pelos minerais de argila e por seus sais serem bastante utilizados pelos vegetais, 

sendo comumente adicionado ao solo como fertilizante. 

 Ocorre principalmente nos feldspatos potássicos, micas e leucitas, em rochas 

ígneas e metamórficas. Altas concentrações de potássio podem ser encontradas nos 

minerais de carnalita e silvinita, em evaporitos. 

 Nas águas meteóricas, os teores de potássio estão geralmente no intervalo de 0,1 a 

4 mg/L, enquanto as águas do oceano Atlântico, apresentam, em média, 400 mg/L. 

 Os teores de potássio nas águas subterrâneas são inferiores a 10 mg/L, sendo mais 

freqüentes valores entre 1 e 5 mg/L.  
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 6.2.3.3 - Cálcio (Ca+2)

 É um dos principais constituintes da água e o principal responsável pela dureza.  

Apresenta-se, em geral, sob a forma de bicarbonato e raramente como carbonato.  Os 

sais de cálcio possuem moderada a elevada solubilidade, sendo muito comum precipitar 

como carbonato de cálcio (CaCO3).  

 O cálcio é o elemento mais abundante existente na maioria das águas naturais e 

rochas. Ocorre principalmente nos minerais de calcita, aragonita e dolomita, em rochas 

calcárias, as quais não são encontradas na área pesquisada, sendo o plagioclásio e a 

apatita as principais fontes de cálcio das rochas ígneas e metamórficas ocorrentes na área, 

objeto de estudo, para as águas subterrâneas. 

 Nas águas meteóricas, os teores de cálcio variam no intervalo 0,1 a 10 mg/L e nas 

águas do oceano Atlântico os valores oscilam em torno de 480 mg/L..  É essencial para o 

crescimento dos vegetais e a sua abundância em águas para irrigação favorece a redução 

dos perigos da alta concentração de sódio no solo. 

 

 6.2.3.4 - Magnésio (Mg+2)

 Apresenta propriedades similares ao cálcio, contudo é mais solúvel. Quando em 

solução, tem a tendência de nela permanecer. Por este motivo  ocorre o enriquecimento dos 

seus sais nas águas dos oceanos. 

 Os minerais fontes de magnésio principais são: magnesita, biotita, granada, 

hornblenda, clorita, alanita e olivina. Conjuntamente com o cálcio é o responsável pela 

dureza e produz gosto salobro nas águas. 

 As águas meteóricas apresentam teores de magnésio entre 0,4 e 1,6 mg/L e a 

água do oceano Atlântico tem valor médio de aproximadamente 1.410 mg/L. As águas 

subterrâneas apresentam teores mais freqüentes de magnésio no intervalo de 1 a 40 mg/L. 

É benéfico à agricultura, sendo um dos principais componentes da clorofila, porém, em 

teores mais elevados, torna-se maléfico. 

 

 6.2.3.5 - Ferro (Fe)

 Ocorre geralmente associado ao manganês e confere à água um sabor amargo 

adstringente e colorações amareladas e turvas, decorrente da precipitação do mesmo 

quando oxidado. O ferro pode estar presente em baixos teores (< 0,3 mg/L) em quase todas 

as águas e ocorrendo sob diversas formas químicas  

 Ocorre principalmente sob a forma de Fe+3 (hidróxido férrico), podendo também 

ocorrer como Fe+2 (hidróxido ferroso).  No estado ferroso, é instável na presença do oxigênio 

do ar, mudando para o estado férrico. Isto acontece quando a água subterrânea que o 

 



53        

contém é exposta ao oxigênio do ar,  fazendo com que os íons ferrosos oxidem-se se 

tornando férricos. 

 Os principais minerais portadores de ferro são os ferromagnesianos, componentes 

dos diversos litotipos ou de solos lateríticos, tais como piroxênios, olivinas e biotita .Muitas 

vezes nos arenitos e nos folhelhos, os óxidos, os carbonatos e os hidróxidos de ferro 

constituem  o material de cimentação.  

 Quando detectado um alto teor de ferro na água subterrânea, pode estar havendo 

uma associação  com ferrobactérias, ou mesmo ocorrendo uma corrosão do revestimento 

ou filtro do poço. 

  A sua presença em concentrações superiores a admitida causa problemas ao 

abastecimento doméstico e industrial, sendo muito prejudicial para as indústrias de bebidas 

e lavanderias. Concentrações acima de 5mg/L podem ser tóxicas para a maioria dos 

vegetais. 

 É benéfico à agricultura, sendo um dos principais componentes da clorofila, porém, 

em teores mais elevados, torna-se maléfico. 

 

 6.2.3.6 - Manganês (Mn) 

 Raramente atinge concentrações de 1,0 mg/L em águas superficiais naturais e,  

normalmente, está presente em quantidades inferiores a 0,2 mg/L. É muito usado na 

indústria do aço, na fabricação de ligas metálicas e baterias e na indústria química em tintas, 

vernizes, fogos de artifícios e fertilizantes, entre outros. 

 Sua presença, em quantidades excessivas, é indesejável em mananciais de 

abastecimento público devido ao seu efeito no sabor, aparecimento de manchas em 

instalações sanitárias e roupas lavadas e obstrução de redes de distribuição. 
 
 6.2.3.7 - Bicarbonato (HCO3

-)

  Este íon não oxida nem se reduz em águas naturais, contudo pode precipitar com 

muita facilidade como bicarbonato de cálcio (CaCO3). Varia entre 50 e 350 mg/L em águas 

doces, podendo chegar a 800 mg/L. A água do mar possui teores entorno de 100 mg/L.

 É benéfico aos vegetais, principalmente sob a  forma de bicarbonato de cálcio. 

 

 6.2.3.8 - Carbonato (CO3
-2)

 A quantidade relativa de íons de carbonato é função do pH e do conteúdo de gás 

carbônico. Segundo Logan (1965), o carbonato somente excederá o bicarbonato quando 

o pH for igual ou superior a 10. 

 Em comparação com a quantidade de bicarbonato, a quantidade de carbonato em 

águas naturais será muito baixa.  
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 A  sua presença na forma de carbonato de sódio é altamente tóxica para os vegetais, 

sendo   indesejável em águas usadas para a irrigação 

 

 6.2.3.9 - Cloreto (Cl-)

 Em geral é muito solúvel, possuindo uma forte tendência  a absorver água e a se 

liquefazer (deliqüescente), sendo muito estável em solução. Não oxida e nem se reduz em 

águas naturais. Devido a alta solubilidade e o lento movimento das águas subterrâneas no 

meio aqüífero, ocorre um aumento gradativo e constante dos teores de cloretos na direção 

do fluxo das águas subterrâneas. 

 Apesar das rochas ígneas serem pobres em cloretos, estes são provenientes da 

lixiviação de minerais ferromagnesianos tanto nestas rochas como, principalmente, em 

rochas evaporíticas tal como o salgema.  

 Os cloretos estão presentes em todas as águas naturais, com valores variando entre 

10 e 250 mg/L nas águas doces. As águas subterrâneas apresentam geralmente teores de 

cloretos inferiores a 100 mg/L.  Nas águas dos mares são abundantes, com valores entre 

18.000 e 21.000 mg/L, podendo chegar a 220.000 mg/L nas salmouras naturais (saturação). 

  Altas quantidades de cloretos são tóxicas para a maioria dos vegetais, inibindo o seu 

crescimento. 

 Teores elevados de cloretos nas águas naturais são indicador de uma possível 

poluição por esgotos (através de excreção de cloreto pela urina) ou por despejos industriais, 

e acelera os processos de corrosão em tubulações de aço e de alumínio, além de alterar o 

sabor da água. O cloreto é também um bom indicador de poluição para aterros sanitários e 

lixões 

 

 6.2.3.10 - Nitrato (NO3
-) 

 É muito solúvel e dificilmente precipita. Em meios redutores possui a tendência de 

ser estável, podendo passar a N2 ou NH4
+ e raramente para NO3

-, em meio oxidante. É 

altamente deliqüescente possuindo muita mobilidade, podendo ser removido das camadas 

superiores do solo para a água . 

 O nitrato ocorre em geral em pequenas concentrações nas águas subterrâneas, 

indicando o estágio final da oxidação da matéria orgânica. Quando ocorrem teores acima de 

5 mg/L pode ser indicativo de contaminação da água subterrânea por atividade antrópicas, 

tais como: esgotos, fossas sépticas, depósitos de lixo, cemitérios, adubos nitrogenados, 

resíduos de animais etc.  

 Os resíduos de produtos protéicos provenientes de esgotos, fezes etc., são ricos em 

nitrogênio e se decompõem em nitratos na presença de oxigênio, de acordo com o ciclo do 

nitrogênio (nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato). A oxidação do amoníaco (NH3) para 
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nitrito (NO2
-) ocorre com a participação de bactérias especializadas do grupo nitrosomonas. 

 A oxidação do nitrito para nitrato (NO3
-) requer a participação de bactérias autótrofas 

do grupo nitrobactérias.  

 As águas subterrâneas  geralmente apresentam teores de nitrato no intervalo de 0,1 

a 10 mg/L, porém, em águas poluídas, os teores podem chegar a 1.000 mg/L, sendo a sua 

presença um indicativo de poluição recente. A água do mar possui teores em torno de 1 

mg/L. É  um composto favorável para a agricultura. 

 
 6.2.3.11 - Silício (Si)

 Embora seja o elemento mais comumente encontrado nas rochas, não ocorre em 

quantidades significativas nas águas subterrâneas. Devido principalmente a sua alta 

estabilidade química na maioria dos minerais, além da baixa solubilidade dos compostos que 

forma no intemperismo das rochas, aparece freqüentemente sob a forma de partículas 

coloidais SiO4H4 .   O cloreto é um bom indicador de poluição para aterros sanitários e lixões.  

 

 6.2.3.12 - Sulfato (SO4
-2)

 São sais altamente deliqüescentes e moderadamente solúveis a muito solúveis, 

exceto os sulfatos de estrôncio (SrSO4) e os de bário (BaSO4). Em água doce o sulfato de 

cálcio (CaSO4) satura a 1.500 mg/L e pode chegar até 7.200 mg/L em águas salinas. Em 

meio redutor, com abundante matéria orgânica, pode sofrer uma redução bacteriana a S ou 

S-2 , porém em geral é estável. 

 Origina-se da oxidação do enxofre presente nas rochas e da lixiviação de compostos 

sulfatados (gipsita e anidrita). 

 As águas subterrâneas apresentam geralmente teores de sulfatos inferiores a 100 mg/L, 

principalmente na forma de SO4
-2  e HSO4

-. Segundo Hem (1985), este último predomina nas 

águas muito ácidas (pH < 2), devido à dissociação incompleta do ácido sulfúrico. 

 A água do Oceano Atlântico apresenta, em média, 2.810 mg/L de sulfatos. As águas 

subterrâneas com excesso de sulfato (> 400 mg/L) podem causar efeitos laxativos e na 

presença de íons de magnésio e sódio pode provocar distúrbios gastrintestinais. (Batalha & 

Parlatore, 1977). 

 O sulfato ferroso é de alta periculosidade se consumido na forma pura, podendo ser 

fatal se ingerido por crianças em quantidades superiores a 7,8 g. O sulfato aumenta a 

salinidade dos solos, prejudicando o desenvolvimento dos vegetais. 
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6.2.4 - Constituintes Iônicos Secundários e Traços  

 

  Apresentam-se, geralmente, em concentrações inferiores a 1% em relação aos 

constituintes maiores e menores, porém alguns são comumente encontrados nas águas 

subterrâneas, como brometos, contudo a grande maioria dos constituintes é rara, se 

mostrando em quantidades dificilmente mensuráveis por meios químicos usuais. No entanto, 

são importantes no que tange à potabilidade da água. 
 Quando há indícios de sua presença na água por alguma circunstância especial, 

como o meio geológico das formações aqüíferas, proximidade de atividade industrial, 

comercial e/ou presença de focos de contaminações potenciais (lixões, aterro sanitário, 

depósitos de rejeitos de mineração, lagoas de contenção de rejeito industrial, etc), a análise 

dos constituintes secundários deve ser solicitada. Quando presentes em águas 

contaminadas, os constituintes secundários e os traços podem atingir concentrações 

compatíveis com as dos constituintes principais.  Por serem de difícil  detecção, exigindo 

técnicas e equipamentos sofisticados e caros, suas determinações oneram bastante o custo 

final da análise química. 

 Os principais constituintes secundários são Boro (B+3), Brometo (Br-), Manganês (Mn) 

e Zinco (Zn+2) . 

 
6.2.5 -  Relações entre Íons Dissolvidos (Índices Hidrogeoquímicos)

 

 As relações entre os íons dissolvidos nas águas subterrâneas, conservam uma certa 

afinidade com o meio do qual procede a água subterrânea e indicam a ação de fenômenos 

modificadores ou indicam uma característica especifica da água a estudar. Essas relações 

são designadas de índices hidrogeoquímicos, cujos valores são expressos em meq/L, sendo 

as mais utilizadas descritas a seguir:  

 

 6.2.5.1 - Relações r Mg/r Ca

 Nas águas continentais varia freqüentemente entre 0,3 e 1,5; os valores próximos de 

1 indicam uma provável influência de terrenos dolomíticos ou com serpentina, e valores 

superiores a 1 sugerem estar em geral relacionados com terrenos ricos em silicatos 

magnesianos, como gabros e basaltos. Entretanto, é preciso observar que quando ocorre 

precipitação de CaCO3 em uma água subterrânea, aumenta a relação rMg/rCa sem que isso 

indique nada sobre os terrenos atravessados. No caso de dissolução de calcário, ocorre 

uma diminuição dessa relação. 

 A água do mar tem razão de Mg/Ca ao redor de 5, enquanto que, as águas que 

circulam em rochas de origem marinha ou que tenham sofrido mistura com a água do mar, 
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possuem também uma razão alta. A elevação do conteúdo de cloretos e da relação rMg/rCa 

pode ser um bom indício de contaminação por águas de origem marinha. onde  r  indica as 

concentrações de Mg  e Ca  em miliequivalente por litro (meq/L). 

 Os processos de redução de sulfatos, facilitam a precipitação de CaCO3, 

aumentando a relação rMg/rCa, contudo a presença simultânea de troca iônica Mg++↔Ca++ 

pode permitir que a precipitação de CaCO3 se realize às custas do Mg++. 

 

 6.2.5.2 - Relação rK/rNa

 Nas águas doces, esta relação varia entre 0,001 e 1, enquanto que, para as águas 

de origem marinha, ocorre no intervalo de 0,02 a 0,025. 

 Devido à fixação preferencial de K+ no solo, esta relação é menor na água 

subterrânea que na rocha de origem e é tanto menor quanto mais enriquecida em sais for a 

água. Se existem aportes artificiais de K+, ocorre uma diminuição da relação K/Na no sentido 

do fluxo das águas subterrâneas.  

 Segundo Custódio & Llamas (1983), há uma tendência a decrescer a relação rK/rNa 

com o aumento da salinidade, passando desde valores de 0,05 para águas com um resíduo 

seco em torno de 1.000mg/L a valores de 0,02 para águas com resíduo seco superior  a 

4.000mg/L. 

 

 6.2.5.3 - Relação rCl/rHCO3

 Os valores de HCO3 nas águas subterrâneas é relativamente constante, sendo de 

interesse a relação de Cl/HCO3 para seguir o processo de enriquecimento de sais no 

sentido do fluxo subterrâneo; ainda que esse processo faça crescer ligeiramente o 

denominador, um aumento na relação indica um avanço no processo de concentração de 

sais. Se existem fenômenos de redução de sulfatos ou aportes exteriores de CO2 pode 

haver aumento do conteúdo em HCO3
- e neste caso não convém utilizar esta relação sem 

tomar precauções. A precipitação de CaCO3 também pode influir nesta relação. 

 A relação rCl/rHCO3  em águas continentais tem valor entre 0,1 e 5 e na água do mar 

varia entre 20 e 50.  

 

 6.2.5.4 - Razão de Adsorção de Sódio (SAR) 

 Esta razão é utilizada, juntamente com a condutividade elétrica para a classificação 

da água para fins de irrigação, indicando se a água é apropriada ou não para tais fins. 

Quanto maior o SAR menos apropriado é a água para fins de irrigação. 

 O SAR (sodium adsortion ratio) é uma relação que indica a percentagem de sódio 

contido na água que pode ser adsorvido pelo solo, sendo atualmente o mais aceito e 

utilizado para classificar a água usada na irrigação, calculado através da seguinte equação: 
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2
)( MgCa

NarSAR
+

=  

onde   r = concentrações de Na, Ca e Mg, em miliequivalente por litro (meq/L). 

 A classificação da água para uso na agricultura, baseada na razão de adsorção de 

sódio (RAS), como indicadora do perigo de alcalinização ou sodificação do solo, e na 

condutividade elétrica da água (CE), como identificador do perigo de salinização do solo é 

visualizada no diagrama do Departamento de Agricultura  dos Estados Unidos da América 

na figura 09. 

 

 
Figura 09 - Diagrama do Departamento de Agricultura  dos Estados Unidos da América  
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 As categorias de águas da classificação do Laboratório de Salinidade do 

Departamento de Agricultura  dos Estados Unidos da América (USSL) estão relacionadas a 

seguir: 

C1 - águas de baixa salinidade, com condutividade elétrica compreendida entre 100 e 250 

µMho/cm a 25 °C (sólidos dissolvidos: 64 a 160 mg/L). Podem ser utilizadas para irrigar a 

maioria das culturas, na maioria dos solos, com pequeno risco de incidentes quanto à 

salinização do solo, salvo se a permeabilidade deste último for extremamente baixa. 

C2 - águas de salinidade média, com condutividade compreendida entre 250 e 750 

µMho/cm a 25 °C (sólidos dissolvidos: 160 a 480 mg/L), devem ser usadas com 

precaução, podem ser utilizadas de preferência em solos silto-arenosos, siltosos ou 

areno-argilosos quando houver uma lixiviação moderada do solo. Os vegetais de fraca 

tolerância salina podem ser cultivados, na maioria dos casos, sem perigo.  

C3 - águas de alta salinidade, com condutividade compreendida entre 750 e 2250 

µMho/cm a 25 °C (sólidos dissolvidos: 480 a 1440 mg/L), só podem ser utilizadas em 

solos bem drenados. Mesmo quando o solo é bem cuidado, devem ser tomadas 

precauções especiais de luta contra a salinização e apenas os vegetais de alta 

tolerância salina devem ser cultivados. 

C4 - águas de salinidade muito alta, com condutividade compreendida entre 2.250 e 

5.000 µMho/cm a 25 °C (sólidos dissolvidos: 1.440 a 3.200 mg/L), geralmente, não 

servem para irrigação, todavia podem ser excepcionalmente utilizadas em solos 

arenosos permeáveis, bem cuidados e abundantemente irrigados. Apenas os vegetais 

de altíssima tolerância salina podem ser cultivados. 

C5 - águas de salinidade extremamente alta, com condutividade compreendida entre 5.000 e 

20.000 µMho/cm a 25 °C (sólidos dissolvidos: 3.200 a 12.800 mg/L). 

São águas utilizáveis apenas em solos excessivamente permeável e muito bem cuidado, 

salvo exceções, unicamente para palmeiras, sobretudo com condutividade acima de 

10.000 µMho/cm a 25 °C. 

S1- águas fracamente sódicas podem ser utilizadas para quase todos os solos com fraco 

risco de formação de teores nocivos de sódio susceptível de troca. Presta-se ao cultivo 

de quase todos os vegetais. 

S2 - águas medianamente sódicas, apresentam perigo de sódio para os solos de textura fina  

e forte capacidade de troca de cátions. Podem ser utilizadas para solos de textura grosseira 

ou ricos em matéria orgânica e com boa permeabilidade. 

S3 - águas altamente sódicas. Há perigo de formação de teores nocivos de sódio na 

maioria dos solos, salvo nos solos gipsíferos. Exigem tratamento especial do solo (boa 

drenagem,  lixiviação  e  presença  de  matéria  orgânica)  e  podem  ser  utilizadas  em  
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vegetais com alta tolerância ao sódio. 

S4 - águas extremamente sódicas, geralmente, imprestáveis para a irrigação, salvo se a 

salinidade global é fraca ou pelo menos média. Podem ser aplicadas em solos altamente 

drenáveis, ricos em carbonatos. 

 Esta classificação é bastante abrangente, mas deverá ser utilizada em conjunto com 

a análise dos íons de cloreto, sulfato e boro. 

 
6.2.6 - Ação Biológica dos Principais Constituintes das Águas Subterrâneas   

 

 6.2.6.1 - Sódio (Na)

 Segundo a United States Recommended Daily Allowances (USRDA -1989), a dose 

diária de sódio recomendada para boa saúde de uma pessoa adulta é de 500- 2.400 mg. 

Ação Biológica: Tem papel importante na manutenção do equilíbrio  hidrossalino do 

organismo. Atua na transmissão dos impulsos nervosos e no transporte dos metabolitos. 

 

 6.2.6.2 - Potássio (K)

 Segundo a USRDA (1989), a dose diária de potássio recomendada para boa saúde 

de uma pessoa adulta é de 2.000 – 3.500 mg 

Ação Biológica: Regula o balanço dos fluidos corpóreos. Atua também nas contrações 

musculares e na transmissão de impulsos nervosos. 

 

 6.2.6.3 - Cálcio (Ca)

 Segundo a USRDA (1989), a dose diária de cálcio recomendada para boa saúde de 

uma pessoa adulta é de 800 – 1.200mg. Ação Biológica: Necessário para fortalecimento de 

ossos e dentes. Empregado nos mecanismos de contração e relaxamento muscular, na 

coagulação do sangue, na regulagem da permeabilidade celular e na transmissão de 

impulsos nervosos 

 

 6.2.6.4 - Magnésio (Mg)

 Segundo a USRDA (1989), a dose diária de magnésio recomendada para boa saúde 

de uma pessoa adulta é de 280 – 350 mg. Ação Biológica: Presente principalmente nos 

ossos. Participa do mecanismo de contração muscular e é indispensável para a ação de 

numerosas enzimas. 

 

 6.2.6.5 - Ferro (Fe)

 O ferro, em quantidade adequada, é essencial ao sistema bioquímico das águas, 

podendo, em grandes quantidades, se tornar nocivo,  dando  sabor  e  cor  desagradáveis  e 
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dureza às águas, tornando-as inadequadas ao uso doméstico e industrial.  

 Segundo a USRDA (1989), a dose diária de ferro recomendada para boa saúde de 

uma pessoa adulta é de 10 – 15 mg. Ação Biológica: constituinte da hemoglobina e da 

mioglobina (molécula que fixa e transporta oxigênio no sangue e nos tecidos) e de 

complexos enzimáticos. Necessário para a geração de energia a nível celular e para a 

integridade do sistema imunológico.  

 

 6.2.6.6 - Manganês (Mn)

 A dose diária de manganês recomendada para boa saúde de uma pessoa adulta, 

segundo a USRDA (1989), é de 2 – 5 mg. 

Ação Biológica: promove o crescimento, o desenvolvimento e as funções celulares. É parte 

integrante de ossos e cartilagens e fator essencial nas reações enzimáticas que envolvem 

os metabolismos protéicos, lipídico e glucídico. 

 

 6.2.6.7 - Cloro (Cl)

 Ocorre nas águas naturais sob a forma de cloretos. Segundo a USRDA, a dose diária 

de cloro recomendada para boa saúde de uma pessoa adulta é de 750 – 3.600mg. 

Ação Biológica: Presente sobretudo na forma iônica. Necessário para o balanço hídrico e 

controle da pressão osmótica. Participa da digestão e assimilação dos alimentos. 

 

 6.2.6.8 - Nitrogênio (N) 

 É constituinte essencial da proteína em todos os organismos vivos e está presente 

em muitos depósitos minerais na forma de Nitrato. O Nitrogênio na matéria orgânica sofre 

trocas do complexo protéico de aminoácidos para amônia, nitrito e nitrato. 

 O nitrogênio é um elemento  fundamental à vida dos microorganismos, uma vez que 

integra a molécula de proteína e, conseqüentemente, do protoplasma. O nitrogênio gasoso 

constitui cerca de 78% do ar atmosférico e forma vários sais solúveis presentes no solo, que 

são utilizados pelos vegetais. Ocorre em várias formas e estados de oxidação, resultante de 

diversos processos bioquímicos como: Amônia (livre N-NH3 e ionizada N-NH4), Nitratos (N-

NO3
--), Nitritos (N-NO2); Nitrogênio molecular (N2) e Nitrogênio Orgânico (N-orgânico 

dissolvido e em suspensão).  

 Nitrato é a principal forma de nitrogênio configurado encontrado nas águas. 

Concentrações de nitratos superiores a 5 mg/L demonstram condições sanitárias 

inadequadas, pois a principal fonte de Nitrogênio Nitrato são dejetos humanos e animais. Os 

nitratos estimulam o desenvolvimento de plantas, sendo que organismos aquáticos, como 

algas, florescem na presença destes. 
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 Nitrito é uma forma química do nitrogênio normalmente encontrada em quantidades 

diminutas nas águas superficiais, pois o nitrito é instável na presença do oxigênio, ocorrendo 

como uma forma intermediária. O íon nitrito pode ser utilizado pelas plantas como uma fonte 

de nitrogênio. A presença de nitritos em água indica processos biológicos ativos 

influenciados por poluição orgânica. 

 Amônia é uma substância tóxica não persistente e não cumulativa e, sua 

concentração, que normalmente é baixa, não causa nenhum dano fisiológico aos seres 

humanos e animais. Grandes quantidades de amônia podem causar sufocamento de peixes. 

Ação Biológica: Em grandes quantidades o Nitrogênio contribui como causa da 

metemoglobinemia infantil ("blue baby"). 

 

6.2.7 - Principais Constituintes  Iônicos Tóxicos e Carcinógenos  das Águas Subterrâneas

 
 Os  Constituintes  Iônicos considerados como tóxicos e carcinógenos, por exemplo, o 

cádmio, arsênio, bário, entre outros, podem induzir doenças se houver uma ingestão 

continuada de água com excesso destas substâncias. 

 
 6.2.7.1 - Cádmio (Cd+2)

 Está presente em águas doces, em concentrações traços, geralmente, inferiores a 1 

mg/L. O cádmio é um metal relativamente raro na natureza, e encontra-se principalmente 

nos minerais de zinco (blenda, calamina, smithsonita e hidrozincita), em porcentagens que 

variam de 0,1 a 0,3%. No Brasil, não há produção desse metal. Nas águas subterrâneas, 

exibe teores inferiores a 20 µg/L. Pode ser liberado para o ambiente através da queima de 

combustíveis fósseis, sendo  também  utilizado na produção de pigmentos, baterias, soldas, 

equipamentos eletrônicos, lubrificantes, acessórios fotográficos, praguicidas, etc. 

 Ë um metal de elevado potencial tóxico, tendo ação cumulativa sobre o organismo 

humano e em organismos aquáticos, possibilitando sua entrada na cadeia alimentar do 

homem. Seu excesso pode provocar vários processos patológicos no homem, como 

hipertensão arterial, disfunção renal, anemia, artereosclerose, doenças crônicas em idosos, 

câncer, retardamento ou inibição de crescimento e morte. 

 
 6.2.7.2 - Arsênio (As)

 Ocorre na natureza em quantidades reduzidas (≈ 0,00005%), e está presente na 

matéria orgânica, em quase todos os sulfetos metálicos e encontra-se ainda dissolvido nas 

águas naturais. As fontes naturais de arsênio são, principalmente, as jazidas de metais, 

onde o elemento se encontra na forma de arsenita (AsO4
-3). As principais fontes antrópicas 

são inseticidas, herbicidas e resíduos industriais à base de arsênio.  
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 Nas águas subterrâneas, as concentrações de arsênio são comumente abaixo de 0,1 

mg/L, porém, em águas de poços petrolíferos e em águas minerais, ocorrem concentrações 

de até 4 mg/L.   

 Vários compostos de arsênio são poderosos agentes venenosos, decorrendo daí sua 

aplicação como inseticidas e raticidas. Muito perigoso à saúde pública, bastando uma 

pequena ingestão de 100 mg, para envenenar seriamente o organismo humano. É carcinógeno, 

sendo o seu limite de aceitação de 0,05 mg/L (tabela. 09). 

 No caso de envenenamento humano por arsênio (fig.10), o Ca(OH)2, o MgSO4 e o 

Fe(OH)3 são antídotos convenientes, pois todos eles provocam a formação de compostos 

insolúveis de arsênio, impedindo, dessa forma, sua ação. Alguns compostos aromáticos de 

arsênio são empregados como medicamentos, no tratamento de algumas formas de malária 

e no combate à sífilis. Entre eles o para-amino-fenil-arsenato de sódio, conhecido como 

Atonil, e o 3,3-diamiino-4,4-diidróxi-arsenobenzeno, chamado Salvarsan.  

 

 6.2.7.3 - Bário (Ba+2)

 Em, geral ocorre nas águas naturais doces em concentrações baixas, de 0,7 a 900 

mg/L. As principais fontes de bário são os minerais de Witherita (BaCO3) e de barita 

(BaSO4), é normalmente utilizado nos processos de produção de pigmentos, fogos de 

artifício, vidros e praguicidas, o fluorsilicato de bário (BaSiF6) é usado como inseticida. 

Dissolve-se em água, gerando o hidróxido - Ba(OH)2 - de forte ação alcalina. 

  O consumo de 550 a 600 mg de bário pelo homem é fatal. O seu excesso pode causar 

desde um bloqueio nervoso e/ou  aumento transitório da pressão sangüínea, por 

vasoconstrição, até sérios efeitos tóxicos sobre o coração, vasos e nervos, sendo que até 

hoje não foi comprovado seu efeito cumulativo.          

Fig

Co

 

.10 - principais contaminações humana através de arsênio na água subterrânea, segundo 

rtecci (2000).   
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                       Tabela. 09 – parâmetros de qualidade para o Arsênio 

Água para consumo 
humano 

< 0,050 mg/L até 2000 
< 0,010 m/L  a partir de 2000 

Ministério da Saúde, 
Portaria 518/03-2004 

Efluente lançado em 
drenagem < 0,50 mg/L 

CONAMA, Resolução 
357/03-2005 

Produto inerte < 0,050 mg/L na solubilização 
ABNT, Normas 

NBR-10004,10006 

Produto não inerte 
<  5,000 mg/L na lixiviação 

> 0,050 mg/L na solubilização 

ABNT, Normas 
NBR- 10004, 10005 e 

10006 

Produto tóxico >  5,000 mg/L na lixiviação 
ABNT, Normas 

NBR- 10004 e 10005 
  

  

 6.2.7.4 - Antimônio (Sb)

 Encontra-se sempre associado a outros elementos, sendo praticamente constante a 

presença de enxofre. Seu mineral mais importante é a antimonita (Sb2S3), podendo ocorrer 

nos estados de oxidação  +5, +3 e -3. O estado -3 é o menos estável. Sua presença nas 

águas subterrâneas ë tóxica para o homem, podendo causar danos ao músculo do fígado e 

do coração. 

 

 6.2.7.5 - Chumbo (Pb) 

 O chumbo, segundo Hem (1959), ocorre com concentrações médias de 16 ppm 

em rochas ígneas, 14 ppm em arenitos e 80 ppm em folhelhos. Segundo Mathess 

(1982), as águas subterrâneas têm quantidades médias em torno de 20 µg/L. 

 Dissolvido em águas superficiais naturais o seu teor, geralmente, encontra-se em 

quantidades baixas. A queima de combustíveis fósseis é uma das principais fontes, além da 

sua utilização como aditivo antiimpacto na gasolina. O chumbo e seus compostos também 

são utilizados em eletrodeposição, metalurgia, materiais de construção, plásticos, tintas, etc. 

 Este metal é tolerado para o consumo humano até o limite de 0,5 mg/L. Teores 

acima deste podem provocar uma intoxicação variável, em função da quantidade acumulada 

no organismo do homem.  

 O chumbo é uma substância tóxica cumulativa. Uma intoxicação crônica por este 

metal pode levar a uma doença denominado saturnismo. Outros sintomas de uma exposição 

crônica ao chumbo, quando o efeito ocorre no sistema nervoso central, são: tontura, 

irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória, entre outros. Quando o efeito ocorre no 

sistema periférico, o sintoma é a deficiência dos músculos extensores. A toxicidade do 

chumbo, quando aguda, é caracterizada pela sede intensa, sabor metálico, inflamação 
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gastro-intestinal, vômitos e diarréias, podendo causar danos cerebrais ou levar à morte em 

casos extremos. 

 
 6.2.7.6 - Cobre (Cu+) 

 Os principais minerais de cobre são calcopirita (CuFeS2), calcosita (Cu2S), covelita 

(CuS), malaquita (Cu2CO3 (OH)2) e azurita (Cu3(CO3)2 (OH)2). As fontes de cobre para o 

meio ambiente incluem corrosão de tubulações de latão por águas ácidas, efluentes de 

estações de tratamento de esgotos, uso de compostos de cobre como algicidas aquáticos, 

escoamento superficial e contaminação da água subterrânea a partir de usos agrícolas do 

cobre como fungicida e pesticida no tratamento de solos e efluentes, e precipitação 

atmosférica de fontes industriais. As principais fontes industriais incluem indústrias de 

mineração, fundição e refinação. 

 O cobre tem baixa solubilidade e elevada persistência na água. Ocorre nas águas 

subterrâneas com teores inferiores a 1 µg/L e nas águas superficiais com teores menores 

que 20 mg/L. Segundo Hem (1959), foram encontradas águas subterrâneas com teores de 

até 312 mg/L de Cu+ , em águas que percolam jazidas de cobre, nos Estados Unidos.  

 Segundo a USRDA, a dose diária de cobre recomendada para boa saúde de uma 

pessoa adulta é de 1,5 – 3,0 mg. 

 Essencial para o metabolismo energético, sendo componente de enzimas oxidantes. 

Necessário para a síntese da hemoglobina, para funções neuro-cerebrais e para 

queratização e pigmentação da pele e do cabelo. O cobre é um elemento essencial para  

plantas e animais. Quase todo o cobre ingerido pelo homem é eliminado pelo corpo, no 

entanto, altas concentrações de cobre podem provocar no homem hemocromatose, irritação 

e corrosão da mucosa, danos capilares generalizados, problemas hepáticos e renais e 

irritação do sistema nervoso central seguido de depressão. A intoxicação por cobre é muito 

rara. Sintomas de falta de cobre são: osteoporose, deficiência de glóbulos brancos e a 

redução de defesa imunológica. 
 
 6.2.7.7 - Cromo (Cr) 

 O cromo é um metal relativamente raro na crosta terrestre (≈ 0,03%). Não é 

encontrado no estado livre, ocorrendo geralmente associado ao ferro e ao chumbo. Também 

substitui, freqüentemente, o alumínio em alguns minerais como o berilo (3BeO. Al2O3 . 

6SiO2) e o coríndon (Al2O3), geralmente em mínimas quantidades. Entre os minerais de 

cromo destacam-se: Cromita (FeO . Cr2O3) e (Crocoíta: PbCrO4). 

 O cromo possui quatro isótopos estáveis, de números de massa 50, 52, 53 e 54. 

Seus números de oxidação comuns são +2, +3 e +6. O íon crômico Cr3+ é anfótero, e pode 

originar sais solúveis tanto na presença de ácidos quanto de bases.  
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 As concentrações de cromo em água doce são muito baixas, normalmente inferiores 

a 1 mg/L. É comumente utilizado em aplicações industriais e domésticas, como na produção 

de alumínio anodizado, aço inoxidável, tintas, pigmentos, explosivos, papel, fotografia.  
 Segundo a USRDA, a dose diária de cromo recomendada para boa saúde de uma 

pessoa adulta é de 50 – 200 µg. 

 È Importante para o metabolismo dos açúcares. Sintomas de falta de cromo 

(intolerância a glicose, resistência à insulina, crescimento lento, neuropatia periférica, 

redução da fertilidade dos espermatozóides).  Na forma trivalente, o cromo é essencial ao 

metabolismo humano e, sua carência, causa doenças. Na forma hexavalente é tóxico e 

cancerígeno. Os limites máximos são estabelecidos basicamente em função do cromo 

hexavalente. 
 
 6.2.7.8 - Flúor (F-)

 Ocorre nas águas sob a forma de Fluoreto, Possui solubilidade limitada e pouco 

contribui para a alcalinidade da água, pois se hidrolisa rapidamente. Os fluoretos, 

freqüentemente, são encontrados em pequenas concentrações nas águas subterrâneas. A 

principal fonte de flúor  em rochas ígneas é a fluorita. Freqüentemente, ocorre com 

concentrações entre 0,1 e 1,5 mg/L nas águas naturais, podendo chegar, às vezes, até 10 mg/L 

e, raramente, a 50 mg/L em águas muito sódicas com pouco cálcio. Nas águas dos oceanos, 

seus valores estão situados entre 0,6 a 0,7 mg/L. 

 Em regiões áridas, os fluoretos podem aparecer com quantidades elevadas. A 

presença do cálcio limita a concentração do flúor. 

 Segundo a USRDA, a dose diária de flúor recomendada para boa saúde de uma 

pessoa adulta é de 1,5 – 4,0 mg 

 Presente nos ossos e dentes. Evita cárie dentária e osteoporose. O flúor, em baixos 

teores, até 1,5 mg/L é benéfico à saúde na prevenção de cáries dentárias de crianças em 

fase de crescimento. Acima deste teor já é prejudicial, causando manchas nos dentes (fluorose 

dental) e deformação dos ossos. Doses excessivas levam o homem à morte. É muito tóxico 

para os vegetais. 

Como exemplo mundial da contaminação de flúor, podemos cita a região seca do Sri 

Lanka onde abriga uma população pobre, em íntima relação com o ambiente e que dele 

depende para sua sobrevivência. Estudos hidrogeoquímicos em águas superficiais e 

subterrâneas identificaram teores de flúor que não raramente atingiam 10 mg/L F-. A 

perfuração de cerca de 13.000 poços profundos nas últimas décadas, aumentou os 

problemas de qualidade da água, com teores superando o limite de 1,5 mg/L F-, o que 

propiciou o desenvolvimento de fluorose dentária em 40-70 % da população em idade 

escolar. Estatisticamente, indivíduos de faixas etárias superiores, que na época da 
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constituição da dentição permanente, se alimentaram de águas de rios e lagos com teores 

aceitáveis de fluoretos, não mostram sintomas de fluorose dentária (Dissanayake,1993).  

 
 6.2.7.9 - Mercúrio (Hg) 

 Raramente é encontrado no estado elementar. O mais importante composto de 

mercúrio é o sulfeto cinábrio (HgS).  

 O mercúrio possui baixa condutibilidade elétrica e alta densidade (13,6 g/cm3 a 20 º 

C). É um metal volátil, embora em pequena intensidade, mas seus vapores são 

extremamente tóxicos, podendo causar cansaço, dificuldade de concentração e perda de 

memória. Também seus sais são venenosos, principalmente os solúveis. 

 É o único metal líquido. Os estados de oxidação que o mercúrio pode assumir são +1 

e +2. Apesar da toxicidade dos sais de mercúrio, o cloreto mercuroso (Hg2Cl2), conhecido 

como calomelano, encontra aplicação na medicina como estimulante de órgãos de 

secreção. 
 As concentrações de mercúrio em águas doces não contaminadas estão 

normalmente em torno de 50 µg/L. 

 Entre as fontes antropogênicas de mercúrio no meio aquático destacam-se as 

indústrias cloro-álcali de células de mercúrio, vários processos de mineração e fundição, 

efluentes de estações de tratamento de esgotos, fabricação de certos produtos 

odontológicos e farmacêuticos, indústrias de tintas, etc. 

 O peixe é um dos maiores contribuintes para a carga de mercúrio no corpo humano, 

sendo que o mercúrio mostra-se mais tóxico na forma de compostos organo-metálicos. A 

intoxicação aguda pelo mercúrio, no homem, é caracterizada por náuseas, vômitos, dores 

abdominais, diarréia, danos nos ossos e morte. Esta intoxicação pode ser fatal em 10 dias. 

 A intoxicação crônica afeta glândulas salivares, rins e altera as funções psicológicas 

e psicomotoras. 

 

 6.2.7.10 - Zinco (Zn)

 Em águas superficiais, normalmente as concentrações estão na faixa de < 0,001 a 

0,10 mg/L. É largamente utilizado na indústria e pode entrar no meio ambiente através de 

processos naturais e antropogênicos, entre os quais destacam-se as produções de zinco 

primário, combustão de madeira, incineração de resíduos, produção de ferro e aço, 

efluentes domésticos. A água com alta concentração de zinco, tem uma aparência leitosa e 

produz um sabor metálico ou adstringente quando aquecida.  
 Segundo a USRDA, a dose diária de zinco recomendada para boa saúde de uma 

pessoa adulta é de 12 – 15 mg 
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 Ocorre em todos os tecidos corpóreos, em particular em ossos, músculos e pele. 

Protege o fígado de danos químicos. Necessário para integridade do sistema imunológico, 

regula o crescimento. O zinco, por ser um elemento essencial para o ser humano, só se 

torna prejudicial à saúde quando ingerido em concentrações muito altas, o que é 

extremamente raro. Neste caso, pode acumular-se em outros tecidos do organismo 

humano; isso só ocorre quando as taxas de ingestão diária são elevadas. 
 
 6.2.7.11 - Níquel (Ni) 

 Concentrações de níquel em águas superficiais naturais podem chegar a 

aproximadamente 0,1 mg/L, embora concentrações de mais de 11,0 mg/L possam ser 

encontradas, principalmente em áreas de mineração. A maior contribuição para o meio 

ambiente, pela atividade humana, é a queima de combustíveis fósseis. 

 Como contribuintes principais temos também os processos de mineração e fundição 

do metal, fusão e modelagem de ligas, indústrias de eletrodeposição e, como fontes 

secundárias, temos fabricação de alimentos, artigos de panificadoras, refrigerantes e 

sorvetes aromatizados. Doses elevadas de níquel podem causar dermatites nos indivíduos 

mais sensíveis e afetar nervos cardíacos e respiratórios. 
 
 6.2.7.12 - Selênio (Se)  
 O selênio é muito raro na natureza e seu comportamento químico é semelhante ao 

do enxofre. Está presente nas rochas da crosta terrestre, quase sempre sob a forma de 

selenetos, geralmente acompanhando sulfetos nos minerais de  Berzelianita (Cu4Se), 

Tiemanita (HgSe) e Naumanita (Ag2Se).  

 Nas águas subterrâneas, sua concentração varia em torno de 1 µg/L. É tóxico para 

homens e animais em concentrações acima de 0,01 mg/L.  

Segundo a USRDA, a dose diária de selênio recomendada para boa saúde de uma pessoa 

adulta é de 55 – 70 µg 

 Tem papel importante na prevenção de algumas doenças cardiovasculares e 

neoplasias. Evita oxidação por radicais livres, retardando o processo degenerativo de 

envelhecimento. O seu excesso provoca aumento de incidência de cárie dentária, atrofia 

muscular irreversível e é carcinógeno. 

 

 6.2.7.13 - Compostos orgânicos sintéticos

 Os compostos orgânicos voláteis são persistentes nas águas subterrâneas e os 

semivoláteis têm pressão de vapor menor que os voláteis e baixa solubilidade. Os principais 

compostos orgânicos sintéticos tóxicos são os seguintes: 
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 6.2.7.13.1 - Os hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos (benzeno, tolueno, etil-

benzeno, xilenos, etc). Devido ao seu uso intenso e diversificado nos diversos setores da 

economia, existe riscos de contaminação das águas subterrâneas decorrente de liberações 

destes produtos.  

 Os efeitos à saúde humana causada pela exposição aos derivados dos 

hidrocarbonetos do petróleo, sejam através da inalação, ingestão ou contatos com a pele, 

são geralmente nocivos e graves, sendo vários destes compostos indicados como 

potenciais agentes carcinogênicos e denominadas Substâncias Tóxicas Perigosas, quando  

presentes nas águas, as tornam impróprias para o consumo humano. 

 6.2.7.13.2 - Os pesticidas (inseticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas, 

acaricidas, algicidas e rodenticidas orgânicos). São substância orgânica sintética, 

extremamente tóxica, persistente e de difícil biodegradabilidade (recalcitrante), usadas para 

combater insetos e ervas daninhas indesejáveis na agricultura. Nas águas subterrâneas, só 

devem ser analisados em águas provenientes de zonas de agricultura intensiva, são tóxicos 

mesmo em pequenas concentrações.   

 6.2.7.13.3 – Fenóis. São substâncias bastante tóxicas, que são rapidamente 

degradadas no subsolo. Os compostos fenólicos mais freqüentemente encontrados nas 

águas subterrâneas são os hidróxidos derivados do benzeno. Fenóis são compostos 

orgânicos que geralmente não ocorrem naturalmente nos corpos de água. Estes são 

agentes poluentes provenientes de rejeitos de águas industriais, oxidação de pesticidas, 

degradação microbiana de herbicidas etc. São compostos tóxicos aos organismos 

aquáticos, em concentrações bastante baixas, e afetam o sabor dos peixes e a 

aceitabilidade das águas, por conferir sabor e odor extremamente pronunciados, 

especialmente os derivados do cloro. 

 Para o homem o fenol é considerado um grande veneno trófico, causando efeito de 

cauterização no local em que ele entra em contato através da ingestão. Os resultados de 

intoxicação são náuseas, vômito, dores na cavidade bucal, na garganta e estômago, entre 

outros. Inicialmente, há uma excitação seguida de depressão e queda na pressão arterial, 

seguida de desenvolvimento de coma, convulsão e endemia dos pulmões. 
 

6.2.8 - Principais Microrganismos Contaminantes e indicadores de contaminação de Águas 

Subterrâneas  

 

 Dentre as impurezas encontradas nas águas naturais que podem causar doenças ao 

homem, incluem-se os microrganismos, como as bactérias, vírus, e protozoários. A 

qualidade bacteriológica de uma água para avaliar a contaminação por dejetos humanos e 
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de outros animais de sangue quente é feita através de bactérias do grupo coliformes, 

principalmente os coliformes totais e Escherichia coli ou coliformes termotolerantes. 

 A Escherichia coli é bactéria não patogênica, de origem  fecal,  que habita os 

intestinos dos animais superiores. A sua presença não representa risco para a saúde do 

homem, porém, indica que poderão estar presentes microorganismos causadores ou 

transmissores de doenças (patogênicos). São  indicadores microbiológicos mundialmente 

utilizados para indicar contaminação fecal da água. Portanto, nem toda água que os 

contenham é contaminada por microorganismos patogênicos. A água para ser potável não 

deve conter bactérias patogênicas. Estas, quando presentes, provêm das descargas 

intestinais de indivíduos doentes, ou portadores destas. É importante observar que a quase 

totalidade dos organismos patogênicos é incapaz de viver em sua forma adulta ou 

reproduzir-se fora do individuo que lhe serve de hospedeiro e, portanto, tem vida limitada na 

presença de um corpo de água, isto é, fora do seu habitat natural.  

 As bactérias coliformes são normalmente eliminadas com a matéria fecal, na razão 

de 50 a 400 bilhões de células por pessoas por dia. Dado o grande número de coliformes 

existentes na matéria fecal (até 300 milhões por grama de fezes), os testes de avaliação 

qualitativa desses organismos na água têm uma grande precisão. Além da temperatura, são 

vários os agentes de eliminação natural de organismos patogênicos nas águas, pode-se 

destacar os efeitos da luz, a sedimentação, a presença ou não de oxigênio dissolvido, 

parasitas e substâncias tóxicas. Nas águas subterrâneas os organismos patogênicos são 

eliminados ou removidos pela ausência de oxigênio (ambiente anaeróbico) e por filtração, 

segundo intensidades variadas em função da permeabilidade e condutividade hidráulica do 

aqüífero ou da permeabilidade do material da zona não saturada. Estes microrganismos 

sobrevivem nas águas subterrâneas durante algum tempo, variável com a espécie, contudo 

a partir de um determinado tempo começam a serem mortos de modo exponencial. 

 O número de coliformes é expresso pelo número mais provável de coliformes 

existentes em 100 mL de água da amostra (NMP/100mL). Para que seja considerada 

potável, a água subterrânea para abastecimento humano deve seguir o padrão de 

potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde (portaria n0 518/03-2004), que determina 

a ausência  de coliformes totais e termotolerantes por 100 mililitros. 

 A tabela 10 a seguir, mostra as principais doenças relacionadas à ingestão de água 

contaminada e os microorganismos causadores.  
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Tabela.10 – Doenças mais freqüentemente relacionadas com a ingestão de água 

contaminada por microorganismos.  

 

Doenças Microorganismo Causador 

Cólera Vibrio cholerae 

Disenteria bacilar Shiggella sp. 

Febre tifóide Salmonella typhi 

Febre entérica Salmonella paratyphi A 

Gastroenterite Escherichia coli  e outros tipos de Salmonella, Proteus, derby, etc.

Diarréia infantil Tipos enteropatogênicos de Escherichia coli 

Leptospirose Leptospirose sp. 

 
 Os microorganismos mais freqüentemente encontrados nas águas subterrâneas, 

contaminantes e indicadores de contaminação, estão sumariamente descritos a seguir. 

  

 6.2.8.1 – Coliformes

 As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de 

contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por um número de bactérias que inclui os 

gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria. 

 O uso da bactéria coliforme fecal para indicar poluição sanitária mostra-se mais 

significativo que o uso da bactéria coliforme "total", porque as bactérias fecais estão restritas 

ao trato intestinal de animais de sangue quente. 

 A determinação da concentração dos coliformes assume importância como 

parâmetro indicador da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, 

disenteria bacilar e cólera. 

 
 6.2.8.2 – Coliformes totais (bactérias do grupo coliforme) 

 São bacilos gram-negativos, aeróbicos ou anaeróbicos facultativos, não formadores 

de esporos, oxidase-negativos, capazes de se desenvolver na presença de sais biliares ou 

agentes tensoativos que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 

± 0,5 oC em 24 a 48 horas, e que podem apresentar atividade da enzima ß -galactosidase. A 

maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, 

Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e espécies pertençam ao grupo. 
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 6.2.8.3 – Giardia sp e Cryptosporidium sp

 As doenças parasitárias representam uma parcela significante de casos de 

morbidade e mortalidade e, a Giardia lamblia e Cryptosporidium parvum estão entre os 

protozoários capazes de causar diarréias graves tanto em indivíduos imunocompetentes 

quanto imunodeficientes. A partir da década de 80, a preocupação com estes protozoários 

aumentou principalmente em relação aos casos de criptosporidiose. Dentre os vários modos 

de transmissão destes microorganismos, a veiculação hídrica tem sido considerada a mais 

importante. Um relevante aspecto a ser considerado é a não eliminação destes protozoários 

pela ação do cloro. Os coliformes fecais não são bons indicadores da presença destes 

protozoários em águas subterrâneas. 

 

 6.2.8.4 – Estreptococos Fecais

 Os estreptococos fecais são um grupo de bactérias, cujo habitat normal é o trato 

intestinal humano e de outros animais de sangue quente. Estas bactérias não conseguem 

se multiplicar em águas poluídas, sendo sua presença indicativa de contaminação fecal 

recente, apresentando o risco de encontrar organismos patogênicos.  

 

 6.2.8.5 – Clostridium perfringens   
 Microrganismos anaeróbicos, utilizados como índices auxiliares para a determinação 

de contaminação da água, pois conseguem sobreviver por tempo prolongado no ambiente 

aquático, podendo indicar até poluições remotas. São bactérias que vivem como simbiontes 

no trato do intestino humano, e quando ingeridas, podem ser responsáveis por diarréias. 

Podem realizar reações de desnitrificação (em água), reação contrária de redução de 

compostos nitrogenados, transformando nitratos em amônia. 

 
 6.2.8.6 – Escherichia Coli  
 Bactéria do grupo coliforme, considerada o melhor indicador de contaminação fecal 

recente e de eventual presença de organismos patogênicos. 
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                      7. CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA DA ÁREA PESQUISADA  

 

7.1 – INTRODUÇÃO 

 

 Para a caracterização química da área estudada, foram realizadas 52 análises 

químicas dos poços cadastrados, relacionados na tabela.11 em anexo, as quais apresentam 

as seguintes determinações: pH, condutividade elétrica (CE), salinidade, alcalinidade de 

bicarbonatos, alcalinidade total, dureza total, sólidos totais dissolvidos (STD), cálcio, 

magnésio, sódio, potássio, cloretos, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, visando à 

caracterização qualitativa, no que diz respeito a:  

        - variação dos teores médios dos elementos físico-químicos; 

        - caracterização espacial dos parâmetros físico-químicos; 

        - caracterização iônica das águas subterrâneas; 

        - caracterização da adequação das águas para o uso humano, agrícola, animal 

e industrial; 

        - processos de contaminação de sais das águas subterrâneas. 

 

7.2 - VARIAÇÃO DOS TEORES MÉDIOS DOS ELEMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

 Os resultados dos cálculos estatísticos para os parâmetros físico-químicos 

analisados da área pesquisada estão representados na tabela 12 a seguir descriminada, 

onde se observa para cada elemento estudado os seus valores máximos, mínimos e 

médios.   

Os poços analisados estão distribuídos nas diferentes litologias da área estudada, através 

da análise descritiva de campo em: 13 poços em granito, 29 poços em gnaisses e  

10 poços em migmatito. Segundo o enquadramento das unidades geológicas, os dados 

estão agrupados na tabela 13 . 

 Os resultados das análises químicas revelaram que as águas subterrâneas do 

município de Iguaraci, de acordo com a classificação da figura 11 e 12, são águas doces 

(26,92%), salobras (65,38%) e salgadas (7,69%), com alta concentração de cloretos, 

variando de 10mg/L a  3.750 mg/L, com valor médio de 354,02 mg/L.   
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                   Tabela .12 -  Parâmetros estatísticos dos elementos  estudados 

Valor 

Máximo Valor Mínimo Valor Médio Parâmetros Nº de Dados

mg/L Mg/L mg/L 

Ca 52 701,41 20,04 130,47 

Mg 52 249,28 0 51,37 

Na 52 600 10 123,63 

K 52 40 1 8,82 

Cl 52 3750 20 354,02 

CO3 52 144 0 37,11 

HCO3 52 688,08 48,8 388,71 

SO4 31 653,32 0,00 135,99 

pH 50 7,3 8,4 7,80 

C.E. 52 8740 459 1.449,69 

S.T.D. 52 7896 278 1.075,00 

Dureza 52 2750 160 482,27 

Alcalinidade 52 564 40 318,58 
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Figura .11 – Representação gráfica da salinidade das águas subterrâneas de Iguaraci-PE. 

 O pH dominante na área pesquisada, com base nos resultados analíticos da tabela 

13 e 14, é predominantemente alcalino, variando de 7,4 a 8,4, com valor médio de  7,8. 

Portanto,  as águas subterrâneas estudadas, mostram valores de pH que se enquadram nos 

padrões de potabilidade para o consumo humano (6,50-8,50), embora pequenas variações 

em torno desses valores não constituam restrições para o seu  uso para o consumo 

humano. 
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 Esses valores revelam uma grande semelhança entre as águas das diferentes 

litologias da área pesquisada, com todas as médias iguais à média geral da área 

pesquisada (pH 7,8), com exceção do granito que são águas ligeiramente mais alcalinas, 

com pH médio de 7,9 .  Na área pesquisada esse valor varia por litologia conforme indicado 

na tabelas 13 e 14 a seguir descritas. 
 

Tabela 13  -  Variação do pH por litologia 

Ph 
LITOLOGIA Nº de dados

Mínimo máximo médio 

Granito 13 7,5 8,4 7,9 

Gnaisses 29 7,3 8,4 7,8 

Migmatitos 10 7,3 8,1 7,8 

Total 52 7,4 8,4 7,8 

 

 Trata-se de águas variando entre neutras a ligeiramente alcalinas. Estes resultados 

evidenciam que a litologia não influencia o pH das águas subterrâneas na área pesquisada. 

 

Tabela 14 - Classificação das águas subterrâneas pelo pH 

TIPOS DE ÁGUAS INTERVALO FREQÜÊNCIA % 
Ácida <7 0 0 
Neutra =7 0 0 
Básica >7 52 100 
Total  52 100 

 

 A alcalinidade dessas águas segundo a tabela 15 apresenta valores no intervalo de 

40,00 mg/L a 564,00 mg/L, mostrando valor médio de 318,58 mg/L.   

 

Tabela 15 -  Variação da alcalinidade por litologia 

Alcalinidade – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   máxima média 

Granito 13 40 412 270,77 

Gnaisses 29 40 564 322,28 

Migmatitos 10 160 440 370 

Total 52 40 564 318,58 

 

 As águas subterrâneas da área pesquisada, seguindo a classificação proposta por 

Custódio & Llamas (1986) para a dureza total , segue descrita a seguir na tabela.16. 
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Tabela.16 - Classificação das águas subterrâneas pela dureza 

Classe de águas 
     Intervalo  

(mg/l de CaCO3) 
Freqüência % 

Branda 0-  60 0 0 

Algo dura 60- 120 0 0 

Dura 120-200 3 6 

muito dura 200- até a saturação 49 94 

Total  52 100 

 

 Nota-se, portanto, que a grande maioria das águas do aqüífero fissural (94%) se 

enquadram no intervalo de água muito dura, com valor médio de 482,27 mg/L. Este valor é 

bastante alto quando comparado ao padrão de potabilidade para o consumo humano do 

Ministério da Saúde, cujo máximo aceito é de 500 mg/l de CaCO3.    

 A dureza mostra uma variação para as águas das diferentes litologias, ficando a 

média mais elevada para os granitos (689,38 mg/L de CaCO3), seguida dos migmatitos (543 

mg/L de CaCO3), e dos gnaisses com 368,48 mg/L de CaCO3 (Tabela 17).   

 

Tabela 17 -  Variação da dureza por litologia 

DUREZA – mg/L CaCO3LITOLOGIA Nº de dados
mínima   máxima média 

Granito 13 220 2750 689,38 
Gnaisses 29 140 840 368,48 
Migmatitos 10 300 880 543 
Total 52 160 2.750 482,27 

 

 Os parâmetros condutividade elétrica (CE) e sólidos totais dissolvidos (STD) 

expressam a salinização da água, pois quanto maior o conteúdo de sais dissolvidos, maior 

será a condutividade elétrica da água. 

 A variação dos sólidos totais dissolvidos e da condutividade elétrica  nas diversas 

litologias da área pesquisada pode ser avaliada nas Tabelas  18, 19 e 20. 

 Conforme pode ser analisado nessas tabelas, as águas subterrâneas do município 

de Iguaraci apresentam uma salinização e condutividade elétrica elevadas, pois em 

aqüíferos fissurais, as águas se concentram em sais pela dissolução dos minerais contidos 

ao longo das paredes das fraturas, provocando sua progressiva salinização. 
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Tabela 18 -  Variação dos sólidos totais dissolvidos por litologia 

Sólidos Totais Dissolvidos – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   Máxima Média 
Granito 13 412 7896 1.918 

Gnaisses 29 244 1384 697 
Migmatitos 10 278 2126 1.077 

Total 52 278 7896 1.075 
 

Tabela 19 -  Variação da condutividade elétrica  das águas subterrâneas por litologia 

Condutividade Elétrica – µmho/cm 
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   Máxima Média 
Granito 13 623 8.740 2.397 
Gnaisses 29 459 1.990 1.026 
 Migmatitos 10 620 2.550 1.466 
Total 52 459 8.740 1.450 

   

Tabela 20 – Valores médios de STD e freqüências observadas e relativas por unidade 

geológica.  

Unidade 
Freqüência 

observada 

Freqüência 

relativa (%) 

Valor médio 

STD (mg/L) 

Psy3a 02 3,80 664 

Psy3b 14 27,00 2.109 

Plign 21 40,40 651 

Agngr 09 17,30 921 

Plsegn 06 11,50 730 

Total 52 100,00 1.075 

 
  A análise dos sólidos totais dissolvidos revelou valor médio de 1.075 mg/L. Para as 

diferentes litologias, mostrou valores médios de 1.918mg/l para o granito, 697 mg/L para 

gnaisses e 1.077 mg/L para o migmatito (tabela 19). O valor médio do STD para o 

migmatito,mostrou-se próximo do valor médio geral da área  pesquisada, enquanto os granitos 

revelaram valores altos de STD. Os gnaisses apresentaram águas subterrâneas de melhor 

qualidade química, em relação à presença de sais, onde 41,4% são águas doces segundo a 

resolução do CONAMA nº 357/03-2005.   

 A tabela. 21 mostra a distribuição dos cloretos nas diferentes litologias presentes na 

área pesquisada. 
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 Os  cloretos  são encontrados em quantidade traços nos minerais das rochas 

cristalinas, todavia, sua presença em grande quantidade nas águas subterrâneas do 

aqüífero fissural da área pesquisada, indica uma facilidade de transporte desse elemento ao 

longo da zona não saturada, provindo da atmosfera pela infiltração das águas pluviais.  

 
Tabela. 21 -  Variação dos cloretos por litologia 

Cloretos – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   máxima média 

Granito 13 34 3750 749,38 

Gnaisses 29 20 925 187,37 

Migmatitos 10 60 750 323,30 

Total 52 20 3750 354,02 

  

 Nas águas subterrâneas da área estudada, os teores de cálcio variam de 20,04 e 

701,41 mg/L, com media de 130,47 mg/L (tabela. 22). 

 

Tabela. 22 -  Variação do cálcio  por litologia 

Cálcio  – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   máxima média 

Granito 13 48,09 701,41 196,38 

Gnaisses 29 24,06 288,54 96,15 

Migmatitos 10 20,04 224,45 152,30 

Total 52 20,04 701,41 130,47 

 

 Na área pesquisada os teores magnésio nas águas subterrâneas do aqüífero 

fissural, apresentam valores entre 4,86 mg/L e 249,28 mg/L, com valor médio de 51,37 mg/L 

(tabela. 23). 

 

Tabela. 23 -  Variação do magnésio  por litologia 

Magnésio   – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   máxima média 

Granito 13 0 243,20 53,35 

Gnaisses 29 0 131,36 48,01 

Migmatitos 10 0 249,28 58,49 

Total 52 0 249,28 51,37 
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 O elemento sulfato mostrou uma variação de valores para a área estudada 

compreendido no intervalo de 0,0 a 653,32 mg/L, com valores médios de 135,99 mg/L 

(tabela. 24). 

 

Tabela. 24-  Variação do sulfato por litologia 

Sulfato  – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   máxima média 

Granito 13 0,00 384,89 62,28 

Gnaisses 29 0,00 271,42 82,48 

Migmatitos 10 0,00 653,22 101,4 

Total 52 0,00 653,32 135,99 

 

 O elemento sódio nas águas subterrâneas do aqüífero fissural da região do 

município de Iguaraci, assume valores que variam de 10 mg/L a 600 mg/L, tendo como valor 

médio aproximado de 123,63 mg/L (tabela. 25). 

 

Tabela. 25 -  Variação do sódio por litologia 

Sódio – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   Máxima Média 

Granito 13 10 600 166,90 

Gnaisses 29 13 220 103,55 

Migmatitos 10 60 270 135 

Total 52 10 600 123,63 

 

 Nas águas subterrâneas do aqüífero fissural da região do município de Iguaraci, os 

valores de potássio variam de 1 mg/L a 40 mg/L, tendo como valor médio 8,82 mg/L 

(tabela.26). 

 

Tabela. 26 -  Variação do potássio por litologia 

Potássio – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   Máxima Média 

Granito 13 5 40 10,7 

Gnaisses 29 1 22 7,74 

Migmatitos 10 5 20 10,3 

Total 52 1 40 8,82 
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 Na área pesquisada, o carbonato ocorre com concentrações,  variando entre 0,00 e 

144,00 mg/L, com valor médio de 37,11 mg/L (tabela. 27).  

 

Tabela. 27 -  Variação dos carbonatos por litologia 

Carbonatos – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   máxima média 

Granito 13 0 120 38,77 

Gnaisses 29 0 144 36 

Migmatitos 10 0 72 26,64 

Total 52 0 144 37,11 

 

 Na área pesquisada, o bicarbonato ocorre com teores variando entre 48,8 e 688,08 

mg/L(tabela. 28). 

 

Tabela 28 -  Variação dos bicarbonatos por litologia 

Bicarbonatos – mg/L  
LITOLOGIA Nº de dados

mínima   máxima média 

Granito 13 48,8 136,64 330,34 

Gnaisses 29 48,8 688,08 393,19 

Migmatitos 10 195,20 536,80 451,4 

Total 52 48,8 688,08 388,71 

 

 
7.3 - CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

 O mapa de salinidade (figura 12) mostra a distribuição espacial da concentração de 

sólidos totais dissolvidos, de acordo com a classificação da tabela 29. 

 

Tabela 29 - Classificação das águas subterrâneas pelo STD 

Classificação da água STD (mg/L) 
Doce ≤ 500 

Salobra 500 a 2.000 
Salgada > 2.000 
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 Da análise destes resultados analíticos e dos mapas de sólidos totais dissolvidos (fig 

12) e geológico (fig. 4), podemos tirar as seguintes conclusões:  

               -a litologia exerce uma baixa influência sobre a concentração dos sais nas 

águas subterrâneas da área estudada; 

               -a rede de drenagem desempenha um papel importante no controle dos teores 

de sais das águas subterrâneas da área estudada; 

 Os valores mais elevados de STD, encontram-se nos divisores de águas, atingido 

teores máximos de 7.896 mg/L e 5.204 mg/L, na porção este e sudoeste da área 

pesquisada respectivamente. 

 Os teores de cloretos seguem a mesma distribuição espacial da condutividade 

elétrica, havendo uma correlação linear entre esses parâmetros com um coeficiente de 

determinação de 94,45% (figura 13). 
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igura. 13 - Gráfico de correlação linear entre o cloreto e a condutividade elétrica  

 figura 14 exibe o mapa de isoconcentração de sólidos totais dissolvidos (STD) do 

io de Iguaraci-PE, onde se observa um nítido aumento da concentração de STD de 

ra sul e de oeste para este. 

RACTERIZAÇÃO IÔNICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. 

 caracterização iônica das águas subterrâneas objetivou classificar as águas quanto 

origem, visando não apenas definir o padrão hidroquímico dessas águas, mas 

 comparar esse padrão nas diferentes litologias. Com esse objetivo foram utilizadas 

ificações de Pipper (1944) figura 15,  e de Stiff (figuras. 16 a 19 no anexo 02). 
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 As águas analisadas foram introduzidas no diagrama triangular de Pipper, 

obedecendo às técnicas desenvolvidas pelo mesmo. 

 Observa-se nesses diagramas que todas as águas subterrâneas do aqüífero fissural 

do município de Iguaraci-PE apresentam uma grande semelhança de composição química, 

independentemente da litologia em que se encontram armazenadas.  Todas podem ser 

classificadas como bicarbonatadas a  bicarbonatadas mistas de ambiente bicarbonatado 

cálcico-magnesiano.  Anionicamente, as águas são essencialmente bicarbonatadas, porém, 

cationicamente, são predominantemente mistas, numa mistura principalmente entre cálcio e 

magnésio. 

 Da analise dos dados da tabela 30  e do diagrama de Piper (figura 15), pode-se de 

imediato verificar a nítida predominância das águas bicarbonatadas e bicarbonatadas 

mistas, em conseqüência da predominância (63,6%) do ânion bicarbonato e  mista (48,5%) 

em vista da não predominância de nenhum cátion (magnésio, cálcio, potássio e sódio).  

 

Tabela. 30 –  Classificações Iônicas, aniônicas e catiônicas das águas subterrâneas do 

município de Iguaraci-PE 

Classificações Iônicas Quant. % Classificação Aniônica Quant. % 

Bicarbonatada Cálcica 4 12,1 Bicarbonatada 21 63,6

Bicarbonatada Magnesiana 3 9,1 Cloretada 6 18,2

Bicarbonatada Mista 10 30,3 Mista 4 12,1

Bicarbonatada Sódica 4 12,1 Sulfatada 2 6,1

Cloretada Cálcica 1 3,0 Total 33 100,0

Cloretada Magnesiana 1 3,0   

Cloretada Mista 3 9,1 Classificação Catiônica Quant. % 

Cloretada Sódica 1 3,0 Mista 16 48,5

Sulfatada Magnesiana 1 3,0 Magnesiana 7 21,2

Sulfatada Mista 1 3,0 Cálcica 5 15,2

Mista Magnesiana 2 6,1 Sódica 5 15,2

Mista Mista 2 6,1 Total 33 100,0

Total 33 100,0   

 

 Pelo método de Stiff, as águas subterrâneas estudadas foram apresentadas 

separadamente por litologia, sendo apresentados em anexo esses gráficos para subsidiar a 

discussão que se segue. 

 Comparando-se esses gráficos nota-se uma grande semelhança na composição 

aniônica da grande maioria das águas subterrâneas, com predomínio absoluto dos íons 

HCO3  sobre os íons de Cl e SO4. Na composição catiônica também há grande semelhança, 

com predomínio do Ca, seguido pelo Mg e Na+K. 
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 As amostras 8, 28 e 38 das águas subterrâneas observadas no gráfico de Stiff (em 

anexo 02), devem ser consideradas anômalas, onde o SO4 assume a totalidade dos anions.  

 Essa anomalia deve ser conseqüência provável de um erro de análise, detectado 

pela diferença no balanço iônico. 

  

            De acordo com a tabela 31 , que expressa as relações iônicas, mais comumente 

usadas nos estudos hidroquímicos ( índices hidrogeoquímicos), podemos concluir que as 

águas subterrâneas da área pesquisada são de origem continental.  

 
Figura. 15 – Gráfico de Piper para as águas subterrâneas do município de Iguaraci-PE. 

 

7.5 – CARACTERIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA O USO 

HUMANO, AGRÍCOLA, ANIMAL E INDUSTRIAL. 

 
7.5.1 - Consumo humano 

 
 A água para ser considerada potável para o consumo humano, deve obedecer a 

padrões preestabelecidos e/ou regulamentados em leis, através de uma legislação 

específica. 
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Tabela 31 - Relações iônicas 

Nº poço r Mg/r Ca rK/rNa rCl/rHCO3 Nº poço r Mg/r Ca rK/rNa rCl/rHCO3

1 0,68 0,05 2,64 27 0,10 0,04 0,41 

2 0,40 0,07 0,96 28 0,22 0,02 0,97 

3 0,85 0,04 1,11 29 0,46 0,07 0,20 

4 0,60 0,03 0,56 30 0,06 0,11 1,81 

5 0,70 0,05 5,29 31 0,00 0,05 0,27 

6 0,14 0,02 0,26 32 0,00 0,05 1,02 

7 1,20 0,04 1,13 33 0,00 0,05 0,97 

8 0,41 0,03 1,11 34 0,00 0,05 1,15 

9 0,57 0,18 18,89 35 0,55 0,03 0,35 

10 0,53 0,05 2,12 36 0,04 0,03 0,88 

11 0,63 0,07 2,20 37 0,33 0,02 1,47 

12 0,57 0,08 2,75 38 20,50 0,05 0,32 

13 0,78 0,05 0,53 39 0,76 0,03 1,60 

14 0,71 0,03 0,22 40 2,74 0,05 0,73 

15 1,07 0,04 0,68 41 6,25 0,07 0,35 

16 0,22 0,04 0,38 42 9,00 0,06 0,08 

17 0,67 0,01 37,91 43 0,72 0,11 1,53 

18 0,47 0,03 5,29 44 5,50 0,07 0,31 

19 0,33 0,03 10,58 45 3,73 0,03 1,49 

20 0,00 0,02 0,61 46 1,38 0,37 0,26 

21 0,33 0,05 4,13 47 1,05 0,03 0,13 

22 1,00 0,01 1,53 48 0,93 0,04 0,13 

23 0,59 0,02 2,53 49 3,20 0,03 0,26 

24 0,00 0,41 0,98 50 0,86 0,07 0,07 

25 0,77 0,02 0,42 51 1,18 0,07 0,26 

26 0,00 0,03 0,56 52 0,26 0,03 0,04 
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 Para a análise da adequação ao consumo humano das águas subterrâneas do 

município de Iguaraci, adotou-se no presente trabalho, as normas estabelecidas pela 

Portaria 518/03-2004, do Ministério da Saúde, descritas a seguir na tabela 32. 

 Os resultados das análises químicas realizadas na área pesquisada mostraram em 

relação aos parâmetros preestabelecidos pela Portaria 518/03-2004, do Ministério da 

Saúde, os  valores indicados na tabela 33. 
 

Tabela 32 - Padrões de Potabilidade (Portaria 518/03-2004, do Ministério da Saúde). 

Parâmetro Unid. VMP Parâmetro Unid. VMP 
Padrão de Aceitação para Consumo Humano 

Cor Aparente uH 15 Turbidez UT 5 
Odor - N.O. *1 Temperatura °C - I 
Sabor - N.O. *1 pH - 6,0 - 9,5 *2

Alumínio mg/L Al  0,2  Manganês Mg/L Mn 0,1 
Amônia  mg/L NH3  1,5 Sódio   mg/L Na 200 
Cloreto  mg/L Cl 250 STD mg/L 1.000 
Dureza Total  mg/L  500 Sulfato mg/L SO4 250 

II 

Ferro Total mg/L Fe 0,3 Zinco  mg/L 5,0 
Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco à Saúde

Antimônio mg/L Sb 0,005 Cromo Mg/L Cr 0,05
Arsênio mg/L As 0,01 Fluoreto mg/L F 1,5
Bário mg/L Ba 0,7 Mercúrio mg/L Hg 0,001
Cádmio mg/L Cd 0,005 Nitrato mg/L N 10
Cianeto mg/L CN 0,07 Nitrito mg/L N 1 
Chumbo mg/L Pb 0,01 Selênio mg/L Se 0,01

II 

Cobre  mg/L Cu 2,0  
Padrão Microbiológico de Potabilidade da Água para Consumo Humano 

III Escherichia n°/100mL Ausência Coliformes n°/100mL Ausência 
 

Notas : 
Unid. – Unidade UH   -  Unidade Hazen (mg Pt-Co/L) 
VMP – Valor Máximo Permitido UT  - Unidade de turbidez 
I    - Parâmetros físicos e organolépticos. Bq/L- Becquerel/Litro 
II   - Parâmetros químicos inorgânicos. N.O.- Não objetável
III – Parâmetros microbiológicos
µg/L – Micrograma por litro *1    - Critério de referência   

mg/L – Miligrama por litro *2    -  Recomendado
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Tabela 33 – Percentual dos resultados analíticos acima do valor máximo permissível da 

portaria 518/03-2004 do Ministério da Saúde.    

Valores acima do VMP  
Parâmetro 

 
VMP N° %  

pH 6,0 - 9,5 0 0 
Cloreto 250 mg/L 22 42,3 
Dureza Total 500 mg/L  17 32,7 
STD 1.000 mg/L 16 30,8 
Sódio   200 mg/l 04 7,7 
Sulfato 250 mg/L 05 9,6 

                                                                 

 Pode-se concluir com base nos resultados das análises físico-químicas da área 

pesquisada e no padrão de potabilidade  do Ministério da Saúde (Portaria 518/03-2004), que 

42,3 % das águas subterrâneas pesquisadas são inadequadas para o consumo humano. 

 
7. 5.2 - Uso na Agricultura 

 

 A classificação das águas subterrâneas para fins agrícolas (irrigação) é determinada 

pela concentração de alguns íons tais como o sódio, potássio, cloreto, sulfato, bicarbonato e 

boro, e parâmetros como a concentração total dos sais dissolvidos (STD), condutividade 

elétrica e as concentrações totais de cátions, que influenciam de maneira diferenciada, no 

crescimento de cada espécie vegetal. 

 Os efeitos dos tipos de água sobre os vegetais levam em consideração não só sua 

composição físico-química, mas também as características da espécie vegetal (tolerância à 

salinidade e seu ciclo de vida) e do solo (permeabilidade, porosidade, textura e composição 

mineral). 

 A maioria das águas utilizadas mundialmente para uso na agricultura possui 

condutividade elétrica inferior a 2.000 µMho/cm. Os resultados das colheitas que utilizaram 

água com condutividade elétrica maior que 2.000 µMho/cm, em geral, não foram 

satisfatórias para o desenvolvimento adequado dos vegetais. 

  As classificações quanto ao uso das águas subterrâneas para irrigação do município 

de Iguaraci-PE, estão representadas na figura. 50  
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Figura. 20  -  Gráfico da qualidade das águas subterrâneas de Iguaraci quanto ao seu uso 

para irrigação, segundo o laboratório de salinidade dos EUA (USSL). 

 

 A Classificação das águas subterrâneas quanto à salinidade e o uso para irrigação 

(determinada pelo software qualigraf - versão 1.0), está representada na tabela.34 (anexo 

01)   

 Na tabela 35 estão indicados os Percentuais das classificações para irrigação 

conforme gráfico da USSL. 

Analisando os dados da tabela. 35  e da figura 12,  chega-se as seguintes conclusões:  

 As subterrâneas do aqüífero fissural da área pesquisada, quanto à salinidade, são do 

tipo C3 (67,3%), C2(23,2%) e C4 (5,7%) e C5 (3.8%); quanto ao risco de sódio, são do tipo 

S1 (92,4 %), S2 (5,7%) e S3 (1,9%).  

 Segundo a classificação da USSL, 1995, as águas subterrâneas estudadas são dos 

tipos C3S1 (63,5%), C2S1 (23,2%), C3S2 (3,8%), C5S1 (3,8%), C4S1 (1,9%), C4S2 (1,9%) 

e C4S3 (1,9%).  As águas enquadradas na categoria C3S1 são de alta salinidade, com 

sólidos dissolvidos compreendido entre 484 mg/L a 1.446 mg/L e fracamente sódicas, 

que só podem ser utilizadas para irrigação de vegetais com alta tolerância salina e em 

solos bem drenados. Ás águas C3S2 com sólidos totais dissolvidos compreendidos 

entre 1.220 e 1.408mg/L. As da categoria C2S1 são águas com sólidos dissolvidos  

compreendidos no intervalo de 244 a 514 mg/L e  fracamente sódicas. Devem ser 
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utilizadas na irrigação de vegetais de fraca tolerância salina, de preferência em solos 

silto-arenosos, siltosos ou areno-argilosos quando houver uma lixiviação moderada do 

sol .Ás águas C4S1 possuem sólidos totais dissolvidos na ordem de 2.126mg/L. As 

águas C4S2 possuem sólidos totais dissolvidos na ordem de 1.856mg/L.      

 

Tabela 35 - Percentuais das classificações para irrigação conforme gráfico da USSL 

Classes de água para irrigação – USSL, 1995 
Classificação Nº de dados % 

C2-S1 12 23,2 
C3-S1 33 63,5 
C3-S2 2 3,8 
C4-S1 1 1,9 
C4-S2 1 1,9 
C4-S3 1 1,9 
C5-S1 2 3,8 
total 52 100 

Risco de sódio 
Classificação N° de dados % 

S1 48 92,4 
S2 3 5,7 
S3 1 1,9 

Salinidade 
classificação Nº de dados % 

C2 12 23,2 
C3 35 67,3 
C4 3 5,7 
C5 2 3,8 

 

 As águas C4S3 possuem elevadas concentrações de sais  (sólidos dissolvidos 

de 2.696 mg/L) e teores altos de sódio (600 mg/l). Estas águas podem ser utilizadas 

para irrigação de vegetais de altíssima tolerância salina e alta tolerância ao sódio, em  

solos arenosos permeáveis, bem cuidados, abundantemente irrigados e com presença 

de matéria orgânica. As águas C5S1 possuem sólidos totais dissolvidos entre 

5.204mg/L e 7.896mg/L 

 
7.5.3 - Uso na pecuária

 

 Os padrões para o consumo animal não são genericamente adotados, em 

conseqüência da diversidade das espécies de animais e suas variedades de raças, além de 

serem influenciados pelo clima, cadeia alimentar, tamanho, sexo etc. 
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 A água para o consumo animal, antes de ser fornecida, deverá ser avaliada nos 

aspectos químico, físico-químico, biológico e radiológico, para evitar contaminações, 

intoxicações e até a morte do animal. 

 Segundo Logan (1965), de uma maneira geral, o gado deve consumir água com 

menos de 5.000 mg/L de sais dissolvidos (STD).  

 Nas tabelas 36, 37 e 38 são apresentados alguns padrões para consumo animal, 

elaborados por diversos autores 

 
Tabela 36 - Enquadramento das águas subterrâneas da área estudada para consumo 

animal  segundo a classificação de Logan (1965). 

Enquadramento das águas subterrâneas 
Classe STD (mg/L) 

Nº % 

Boa  ≤ 2.500 49 94,24 

Satisfatória 2.500 - 3.500 01 1,92 

Pobre 3.500 - 4.500 0 0,00 

Insatisfatória  ≥ 4.500 2 3,84 

Total 52 100 

 
Tabela. 37 – Limites superiores de tolerância de sais nas águas para consumo animal 

Santos A.C. (2000)  

Resíduo Seco (mg/L) Consumo Animal 

5.000 - 6.250 Cavalos bebem bem 

6.250 - 7.800 Suportável por cavalos 

7.800 - 9.375 Suportável pelo gado 

9.375 - 15.605 Suportável por ovelhas 

≥ 15,605 Nenhum herbívoro bebe 

 
Tabela 38 – Limites de tolerância de sais  

nas águas para consumo animal  Santos A.C. (2000) 

STD (mg/L)  Animal 

2.860 Aves 

4.220 Porcos 

6.435 Cavalos 

7.180 Gado (leite) 

10.000 Gado (corte) 

12.900 Carneiro 
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 Segundo a classificação da tabela 35 (Logan,1965), 94,24% das águas subterrâneas 

da área objeto dessa dissertação são do tipo boa para o consumo animal,  e apenas 3,84% 

são Insatisfatórias. De acordo com a classificação das tabela 36 e 37 (Santos, 2000), essas 

águas se prestam para consumo de  herbívoros (eqüino, gado, carneiro e bode). Apenas as  

águas dos poços Sítio Monte Alegre II (7.896 mg/L) e Ramada II (5.204 mg/L), não podem 

ser consumidas pelos porcos e aves. 

    

7. 5.4 - Uso Industrial 

 
 Os padrões da água para fins industriais são variados em função dos seus 

diversos usos, dependendo do ramo da atividade industrial e dos processos de 

industrialização, gerando assim diferentes necessidades em relação à qualidade da 

água. 

 Existem atualmente varias técnicas modernas de tratamento de água, que 

permitem, que águas de composições diferentes sejam utilizadas para qualquer uso 

industrial. Contudo os custos de tratamento da água podem ser bastante elevados, 

inviabilizando o seu uso no processo industrial. 

 A seguir foram listados, na tabela 39 alguns critérios de utilização de água para uso 

industrial, segundo vários autores. 

  

Tabela 39 - Critério de qualidade da água para indústrias. (Mathess, 1982; Szikszay, 1993; 

Driscoll, 1986). 

Parâmetro Unid. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
pH - - - 7,5 - 6.5-7 - 8 - -
Dureza mg/L de CaCO3 50 180 50-80 30-100 50-75 25 50 50 100
Alcalinidade  mg/L de CaCO3 - - 80-150   128 135 - - 

Cálcio Mg/L Ca - - 500 20 200 - - 10 -
Cloretos mg/L Cl - 30 - 20 100 250 - 100 75
Ferro mg/L Fe 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,10
Manganês Mg/L Mn 0,5 0,1 0,2 - 0,1 0,2 0,2 0,25 0,05
STD mg/L  - 500 850 - 1000 850 - - 200
Nitrato mg/L N - 30 15 - 10 - - - -
Amônia Mg/L NH3 - Traços 0,5 - - - - - -
Sulfatos Mg/L SO4 - 60 - 20 - 250 - 100 -
Magnésio Mg/L Mg - - - 10 30 - - - -
Notas: 

1 - Águas de Refrigeração 

2 - Ind. de Laticínios 

3 - Ind. de Conservas Alimentícias  

4 - Ind. Açucareira 

5 – Cervejaria 

 

6 - Ind. de bebidas e Suco de Frutas 

7 - Curtume 

8 - Ind. Têxtil 

9 - Ind. de Papel 

 

 



93        

 Comparando  os parâmetros relacionados na tabela 38, acima referenciada,  com os 

resultados analíticos das águas subterrâneas do município de Iguaraci, chega-se à 

conclusão que estas águas não são apropriadas para o uso industrial, sem um prévio 

tratamento. 

 
7.6 - OS PROCESSOS DE CONTAMINAÇÃO DE SAIS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 
Os processos de contaminação de sais das águas subterrâneas contidas em 

aqüíferos fissurais no Nordeste Semi-árido do Brasil, vêm de há muito tempo despertando o 

interesse dos pesquisadores, com resultados bastante controvertidos dos estudos 

realizados. O problema principal é justificar a elevada salinização que ocorre nos aqüíferos 

fraturados, ao contrário do que ocorre nos aqüíferos porosos, bem como o elevado teor de 

cloreto de sódio nessas águas continentais. 

Os mecanismos de infiltração, percolação e armazenamento das águas subterrâneas  

em rochas fraturadas estão condicionados a fatores exógenos (clima, relevo, hidrografia, 

vegetação, infiltração de soluções e coberturas sedimentares) e endógenos (constituição 

litológica, estruturas e soluções mineralizadas). Esses fatores influenciam diretamente na 

qualidade e quantidade das águas subterrâneas, com faixas de influência bem variável. 

De um modo geral, a região estudada é caracterizada por : 

 - baixa pluviometria em torno de 650 mm/ano, com chuvas concentradas numa única 

estação chuvosa (de 3 a 5 meses) cuja média ‚ de 750mm; 

- as chuvas são muito irregulares mostrando um coeficiente de variação em torno de 

250% e com uma estação seca bem caracterizada; 

- alta temperatura com médias muito elevadas (23 a 28ºC) variando pouco no espaço 

e no tempo; 

- potencial evaporimétrico elevado, consumindo mais de 90% da pluviometria e 

insolação muito forte, em média 2.800 horas por ano; 

 - por falta de um manto de alteração espesso e de uma cobertura vegetal densa, as 

águas das chuvas se escoam rapidamente e uma quantidade mínima, geralmente menor 

que 1% se infiltra no subsolo. 

Segundo vários autores o principal fator que controla a salinização das águas 

subterrâneas do nordeste do Brasil foi identificado como sendo o clima . 

No nordeste semi-árido onde a precipitação pluviométrica é baixa e a evaporação 

muito elevada, os sais se concentram gradualmente nas fissuras e/ou fraturas das rochas, 

acarretando elevados índices de salinidade. Já em regimes de elevada pluviosidade, os sais 

solúveis são lixiviados resultando em baixos teores de salinidade nas águas subterrâneas. 
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A concentração de sais no nordeste semi-árido do Brasil depende diretamente do 

poder de evaporação, isto  é, da temperatura e aridez do ar. A salinidade das águas 

subterrâneas será tanto maior, quanto mais elevados forem estes elementos climáticos 

(temperatura e aridez). 

As águas provenientes das rochas de composição granítica, na área estudada, 

mostraram-se mais carregadas em sais. Constata-se na verdade que os elementos mais 

comuns na composição das rochas , também ocorrem nas águas, como o cálcio, o sódio e o 

potássio. Entretanto, apresenta como anomalia a presença do cloreto, que ocorre como 

elemento traço no arcabouço litológico, e, mesmo assim, compõe quase 20% do total de 

elementos dissolvidos, nas águas subterrâneas, e destacando-se primordialmente por 

guardar constante relação Cloretos/Condutividade Elétrica e Cloretos/Sólidos Totais 

Dissolvidos, independentemente do seu grau de salinização. 

Para explicar as elevadas salinidades observadas nas águas subterrâneas do 

aqüífero fissural, diferentes hipóteses foram levantadas pela comunidade cientifica: 

- salinização por dissolução; 

-salinização por evaporação; 

-salinização por agentes externos. 

 A salinização através do processo de dissolução dos minerais que compõem a 

rocha, ocorre através da infiltração e circulação das  águas de origem meteórica através das 

fraturas das rochas. Segundo Robaux (1953),  nas regiões áridas a dissolução dos minerais 

é ativada em decorrência de três causas: 

-temperatura da  água elevada; 

-maior tempo de contato água/rocha‚ facilitando mudanças de base quando estas 

podem se produzir; 

 -baixa percolação em decorrência da fraca pluviometria. 

De acordo com Rebouças (1973), os principais condicionantes no processo de 

concentração salina por dissolução, são: 

 -a grandeza da superfície de contato; 

 -o volume de  água em contato; 

 -a duração do contato; 

 -a temperatura e a pressão que devem ser constantes; 

 -velocidade de circulação de  água. 

A salinização, através da concentração progressiva por evaporação, foi 

primeiramente descrita por Cruz & Melo (1968), tendo como principais mecanismos da 

salinização das águas subterrâneas: 

 - precipitação; 

 - Saturação do solo; 
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 - evaporação (retorno da  água por capilaridade); 

 - solução mais concentrada se infiltra no aqüífero fissural. 

Como a taxa de evaporação é maior do que a de precipitação, haverá desse modo, 

uma progressiva salinidade das  águas subterrâneas do aqüífero fissural da área 

pesquisada. 

Salinização por agentes externos - águas superficiais salinas, aerossóis e poluição 

antrópica, estão abaixo comentadas. 

 
7.6.1 - Ingresso de águas superficiais salinas

 
  Shoff (apud Matsui, 1978), estudando as relações iônicas, principalmente  r Na / r Cl 

das  águas subterrâneas do Alto Paraíba concluiu que a ordem de salinização dessas 

 águas teria sido a  água do mar, através de uma vasta transgressão marinha ocorrida no 

Cretáceo inferior a médio em todo o Nordeste.  Esta hipótese foi invalidada logo na sua 

base devido à limitação da transgressão, que não abrangeu todo o nordeste, mas apenas 

algumas áreas limitadas. 

 

7.6.2 - Transporte pelo vento  

 
  Salati et.al (1971), Rebouças (1973) e, posteriormente Matsui (1978) , na tentativa 

de explicar a salinização das  águas do cristalino no Nordeste, apresentaram a hipótese de 

transporte dos aerossóis, que supunha que a salinidade das  águas, tanto superficial quanto 

subterrânea, derivava, principalmente, ao transporte dos sais pelas correntes atmosféricas 

(ventos), sob a forma de aerossóis provenientes do mar. Segundo esse perfil, os íons 

principais (Cl, Na, K, Ca e Mg) diminuíram gradativamente para o interior do continente. 

 

7. 6.3 - Poluição antrópica 

 

 A poluição antrópica ‚ aquela causada pelo homem, age sob diversas formas: 

-por atividade urbana, contaminação orgânica e litológica por  águas residuais 

domésticas originadas em fossas sépticas, poços negros, fugas de esgoto, etc; 

-por atividades pecuárias, granjeiras e agrícolas através de fertilizantes, pesticidas, 

irrigação com  águas salinizadas, etc; 

-por atividades mineiras, através de processos de lavagem de minerais nas minas,  

representando uma contaminação muito intensa se o mineral for de fácil dissolução (sulfato 

ou carbonato); 
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  - por atividades industriais de origem principalmente química, podendo introduzir no 

aqüífero substancias poluidoras ricas em sais e substancias orgânicas e inorgânicas muito 

prejudiciais como poluentes. 

O processo de salinização das  águas subterrâneas do aqüífero fissural da área 

estudada sofre influência de vários fatores que se interagem, sendo o clima  o fator mais 

atuante. A ação do clima se estende desde os processos externos do meio como a 

evaporação e precipitação, até os fatores mais íntimos do sistema aqüífero, através de 

reações de climatização ou intemperismo das rochas. Por outro lado a recarga das águas 

subterrâneas do aqüífero fissural, sofre também uma forte influência da rede de drenagem 

local. Fato comprovado quando da confrontação do mapa de salinidade (fig. 12) com o 

mapa de isoconcetração de sais (fig.14) e o mapa geológico da região estudada (fig. 3). De 

posse desses dados, conclui-se que a litologia exerce uma baixa influência sobre a 

concentração de sais das águas subterrâneas do município de Iguaraci, haja vista que a 

variação dos sólidos totais dissolvidos entre as três litologias mapeadas (granito, gnaisses e 

migmatitos), não se apresenta de forma contundente.  
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8.0 CONCLUSÕES 

 
1. A área pesquisada situa-se no sertão do alto Pajeú do estado de Pernambuco, 

em uma zona de clima semi-árido, com área de aproximadamente 650 Km2  , com uma taxa 

pluviométrica anual média da  de 592mm, com período de sete a oito meses secos, 

evapotranspiração real média de 688,2mm/ano e evapotranspiração potencial média de 

1.928mm/ano. O clima constitui-se em um fator preponderantemente limitante  na 

alimentação das reservas hídricas da área estudada. Portanto, como as rochas cristalinas 

ocorrem em mais de 96% do município de Iguaraci , suas reservas de águas subterrâneas 

assumem um papel fundamental, para o suprimento de água da área pesquisada. 

2. Na área estudada ocorrem dois domínios aqüíferos: o Fissural e o Poroso. O 

aqüífero fissural é formado por rochas cristalinas fraturadas, representado litologicamente 

por gnaisses (55,7%), granitos (25%) e migmatitos (19,3%). O poroso é representado por 

arenitos da Formação Tacaratu, que ocorre de modo restrito na porção oeste da área 

estudada.  

3. As águas subterrâneas do aqüífero fissural são pouco profundas, com níveis 

estáticos, variando entre 2,4 e 10,8m, apresentando valor médio de 4m.  
4. Os dados revelam que na área estudada os gnaisses apresentaram águas 

subterrâneas de melhor qualidade química em relação aos teores de sais, enquanto os 

granitos mostraram valores mais elevados de sais, influenciados pelos seus 

posicionamentos nas cabeceiras dos rios e riachos. 

5. Os teores de cloreto seguem a mesma distribuição espacial da condutividade 

elétrica, havendo uma correlação linear entre esses parâmetros com um coeficiente de 

determinação de 94,47%. 

6. A distribuição espacial de sólidos totais dissolvidos, indica que as salinizações 

das águas subterrâneas diminuem de sul para norte, concordante com a direção da rede de 

drenagem, indicando a forte influência da mesma sobre a concentração de sais nestas 

águas (fig 14), . 

              7. Na área estudada ocorre a predominância das águas bicarbonatadas mistas, em 

conseqüência da incidência (63,6%) do ânion bicarbonato,e  mista (48,5%) em vista da não 

predominância de nenhum cátion (magnésio, cálcio, potássio e sódio) 

             8.O pH dominante na área pesquisada é predominantemente alcalino, variando de 

7,4 a 8,4, com valor médio de  7,8. Portanto, em relação ao pH, as águas subterrâneas 

estudadas mostram valores que se enquadram nos padrões de potabilidade para o consumo 
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humano (6,50-8,50). A alcalinidade dessas águas apresenta valores no intervalo de 40,00 

mg/L a 540,00 mg/L, mostrando valor médio de 318,38 mg/L. 

              9. De acordo com as relações iônicas (rMg / rCa, rK / rNa, rC / rHCO), podemos 

concluir que as águas subterrâneas da área pesquisada são de origem continental. 

             10. Com base nos resultados das análises físico-químicas da área pesquisada e no 

padrão de potabilidade  do Ministério da Saúde (Portaria 1469, de 29/12/2000), pode-se 

afirmar que 42,3 % das águas subterrâneas pesquisadas são inadequadas para o consumo 

humano. 

             11. De uma maneira geral as águas subterrâneas do município de Iguaraci 

(94,24%), se prestam para o consumo de todo o tipo de animal. Apenas as águas dos poços 

do sítio Ramada II (STD-5.204mg/l), e Sítio Monte Alegre  (STD-7.896mg/l), não podem ser 

consumida por aves e porcos. 

           12.Comparando-se os parâmetros comumente usados para a classificação das 

águas para fins industriais, com os resultados analíticos das águas subterrâneas do 

município de Iguaraci, chega-se à conclusão que estas águas não são apropriadas para o 

uso industrial, sem um prévio tratamento. 

 13. Conforme foi analisado nessa dissertação, as águas subterrâneas do aqüífero 

fissural do município de Iguaraci-PE, apresentam uma salinização elevada, quando 

comparada as águas de aqüíferos porosos. Este fato se deve principalmente a influência do 

clima  árido da região e do contato água-rocha ao longo das fraturas, dissolvendo os 

minerais contidos nas suas paredes e provocando sua progressiva salinização. 
14. A salinização das  águas subterrâneas do município de Iguaraci-PE parece estar 

relacionada a vários fatores que se interagem, sendo evidente que o clima  é o fator 

exógeno mais atuante. A ação do clima se estende desde os processos externos no meio 

como a evaporação e precipitação, até os fatores mais íntimos do sistema aqüífero, através 

de reações de climatização ou intemperismo das rochas. 

15.Segundo a classificação das USSL, 1995, as águas subterrâneas estudadas são 

dos tipos C3S1 (63,5%), C2S1 (23,2%), C3S2 (3,8%), C5S1 (3,8%), C4S1 (1,9%), C4S2 

(1,9%) e C4S3 (1,9%).  As águas enquadradas na categoria C3S1 são de alta salinidade, 

com sólidos dissolvidos compreendido entre 484 mg/L a 1.446 mg/L e fracamente 

sódicas, que só podem ser utilizadas para irrigação de vegetais com alta tolerância 

salina e em solos bem drenados. Ás águas C3S2 com sólidos totais dissolvidos 

compreendidos entre 1.220 e 1.408mg/L. As da categoria C2S1 são águas com sólidos 

dissolvidos  compreendidos no intervalo de 244 a 514 mg/L e  fracamente sódicos. 

Devem ser utilizadas na irrigação de vegetais de fraca tolerância salina, de preferência 

em solos silto-arenosos, siltosos ou areno-argilosos quando houver uma lixiviação 

moderada do sol .Ás águas C4S1 possuem sólidos totais dissolvidos na ordem de 
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2.126mg/L. As águas C4S2 possuem sólidos totais dissolvidos na ordem de 1.856mg/L.     

As águas C4S3 possuem elevadas concentrações de sais  (sólidos dissolvidos de 

2.696 mg/L) e teores altos de sódio (600 mg/l). Estas águas podem ser utilizadas para 

irrigação de vegetais de altíssima tolerância salina e alta tolerância ao sódio, em  solos 

arenosos permeáveis, bem cuidados, abundantemente irrigados e com presença de 

matéria orgânica. As águas C5S1 possuem sólidos totais dissolvidos entre 5.204mg/L e 

7.896mg/L 
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Tabela 11 – Análises físico-químicas dos poços cadastrados 
Poço LOCALIDADE Latitude Longitude UTM(N) UTM(E) Cálcio 

(mg/L)
Magnésio 

(mg/L) 
Sódio 
(mg/L)

Potássio 
(mg/L)

Cloreto 
(mg/L)

Carbonato 
(mg/L)

Bicarbonato 
(mg/L)

Sulfato 
(mg/L) pH C.E. (µS/cm) STD (mg/L) Dureza 

Total (mg/L)

Alcalinidade 
Bicarbonato (mg/L 

CaCO3)

Alcalinidade Total 
(mg/L CaCO3)

1 Sitio Barro Branco 1 07°46’47,6” 37°31’17,5” 9139749 663032 152,30 63,23 120,00 10,00 300,00 96,00 195,20 164,12 7,3 1.367,00 954,00 640,00 160,00 160,00
2 Sítio Catolé 07°47’44” 37°32’06” 9138020 661538 160,32 38,91 90,00 10,00 300,00 24,00 536,80 0,00 7,4 1.287,00 922,00 560,00 40,00 440,00
3 Sítio Barro Branco 2 07°48’12” 37°32'26" 9137162 660923 104,21 53,50 110,00 7,00 240,00 33,60 370,88 28,71 7,3 1.260,00 882,00 480,00 56,00 304,00
4 Sítio Barriguda 07°49’29” 37°33’22” 9134803 659199 80,16 29,18 90,00 5,00 80,00 96,00 244,00 47,48 7,9 826,00 568,00 320,00 160,00 200,00
5 Sítio Canafistula 07°53’59” 37°30’12’ 9126488 664990 80,16 34,05 70,00 6,00 150,00 144,00 48,80 8,17 8,4 870,00 576,00 340,00 240,00 40,00
6 Sítio Varzinha da Salamandra 07°52’18” 37°30’39” 9129594 664174 56,11 4,86 120,00 4,00 40,00 86,40 263,52 9,41 8,4 709,00 430,00 160,00 144,00 214,00
7 Sítio Ponta da Serra 07º50’55,7” 37°13’56,2” 9132004 694902 80,16 58,37 120,00 9,00 225,00 48,00 341,60 33,97 8,1 1.221,00 916,10 440,00 80,00 280,00
8 Sítio Monte Alegre I 07°51’45,5" 37°14’45,7” 9130479 693382 136,27 34,05 100,00 5,00 88,00 48,00 136,64 372,58 8,1 623,00 412,00 440,00 80,00 112,00
9 Sítio Monte Alegre II 07°50’20,8" 37°14’28” 9133078 693932 701,41 243,20 130,00 40,00 3.750,00 28,80 341,60 0,00 7,5 8.740,00 7.896,00 2.750,00 48,00 280,00

10 Sítio Monte Alegre III 07°50’15” 37°14’57,7” 9133263 693026 136,27 43,78 130,00 10,00 360,00 48,00 292,80 0,00 8,1 1.470,00 1.214,00 520,00 80,00 240,00
11 Sítio Sabino 07°51’12,2” 37°16’16,4” 9131513 690605 216,43 82,69 130,00 16,00 500,00 48,00 390,40 75,22 7,5 1.817,00 1.978,00 880,00 80,00 320,00
12 Sítio Carjueiro II 07°51’57,2’ 37°16’06” 9130129 690919 224,45 77,82 150,00 20,00 750,00 9,60 468,48 0,00 7,9 2.550,00 2.126,00 880,00 16,00 384,00
13 Sítio Malhada 07°51’34,3” 37°16’20” 9130837 690493 72,14 34,05 60,00 5,00 60,00 72,00 195,20 88,73 8,1 620,00 432,00 300,00 120,00 160,00
14 Sítio Malhada do Riachão 07°51’10,3” 37°17’38,5” 9131582 688091 56,11 24,32 100,00 5,00 34,00 120,00 268,40 0,00 8,4 730,00 514,00 240,00 200,00 220,00
15 Sítio Varzinha 07°50’11,4” 37°30’16,1” 9133480 664890 112,22 72,96 140,00 10,00 225,00 9,60 566,08 96,06 7,3 1.320,00 896,00 580,00 16,00 464,00
16 Sítio Agreste 07°49’02” 37°22’15” 9135558 679636 72,14 9,73 100,00 6,50 40,00 115,20 180,56 47,56 8,0 643,00 344,00 220,00 192,00 148,00
17 Sítio Caldeirões 07°55’29”3 37°20’15” 9123645 683265 192,38 77,82 600,00 9,00 1.075,00 96,00 48,80 384,89 8,2 3.820,00 2.696,00 800,00 160,00 40,00
18 Sítio Ramada I 07°55’12” 37°20’15” 9124176 683267 136,27 38,91 200,00 9,00 600,00 24,00 195,20 0,00 8,0 1.820,00 1.446,00 500,00 40,00 160,00
19 Sítio Ramada II 07°55’48” 37°20’50” 9123075 682190 480,96 97,28 180,00 10,00 2.250,00 0,00 366,00 0,00 7,6 5.690,00 5.204,00 1.600,00 0,00 300,00
20 Fazenda Morcego 07°51’00,5” 37°21’15,7” 9131910 681437 56,11 0,00 200,00 7,00 200,00 24,00 561,20 0,00 8,1 1.220,00 848,00 140,00 40,00 460,00
21 Sítio Curral Velho II 07°51’09” 37°22’23” 9131657 679375 72,14 14,59 13,00 1,00 925,00 14,40 385,52 0,00 7,7 908,00 596,00 240,00 24,00 316,00
22 Sítio Curral Velho 1 07°51’00” 37°22’22” 9131933 679407 72,14 43,78 220,00 5,00 460,00 9,60 517,28 0,00 7,5 1.990,00 1.384,00 360,00 16,00 424,00
23 Sítio Karuá II 07°52’17” 37°18’11” 9129537 687087 136,26 48,65 250,00 10,00 740,00 28,80 502,64 0,00 7,8 2.520,00 1.856,00 520,00 48,00 412,00
24 Sítio Karuá I 07°52’42” 37°17’16” 9128762 688768 152,29 0,00 10,00 7,00 250,00 24,00 439,20 0,00 7,8 1.230,00 890,00 380,00 40,00 360,00
25 Sítio Serra Branca I 07°52’59” 37°17’17” 9128240 688736 48,09 22,38 120,00 5,00 120,00 0,00 488,00 0,00 7,6 965,00 496,00 212,00 0,00 400,10
26 Sítio Serra Branca II 07°52’42” 37°17’48” 9128766 687788 136,26 0,00 130,00 6,00 150,00 14,40 458,72 18,25 7,8 1.525,00 782,00 340,00 24,00 376,00
27 Sítio Serra Branca III 07°52’29” 37°18’08” 9129168 687177 80,15 4,87 100,00 6,00 100,00 24,00 414,80 0,00 7,7 810,00 614,00 220,00 40,00 340,00
28 Fazenda Caiçara 07°50’30” 37°19’39” 9132835 684404 87,68 11,68 130,00 4,00 96,00 120,00 170,80 86,80 8,0 743,00 438,00 272,00 200,00 140,00
29 Fazenda Quixabá 07°49’50” 37°21’31” 9134078 680978 104,95 29,19 110,00 13,00 56,00 38,40 478,24 98,87 7,9 859,00 904,00 380,00 64,00 392,00
30 Jabitacá Público 07°50’01” 37°22’35” 9133747 679016 288,50 9,73 120,00 22,00 375,00 28,80 356,24 173,18 7,7 1.590,00 1.182,00 760,00 48,00 292,00
31 Sítio Logradouro 07°51’12” 37°33’30” 9131640 658943 150,68 0,00 140,00 13,00 95,00 0,00 610,00 60,77 7,6 1.138,00 484,00 376,00 0,00 500,00
32 Sítio Geraldo I 07°51’24” 37°33’44” 9131272 658513 208,39 0,00 160,00 13,00 300,00 24,00 507,52 5,45 7,8 1.436,00 1.006,00 520,00 40,00 416,00
33 Sítio Geraldo II 07°51’25” 37°33’49” 9131242 658360 160,30 0,00 135,00 12,50 260,00 48,00 463,60 0,00 7,7 1.753,00 836,00 400,00 80,00 380,00
34 Sítio Cachoeirinha 07°51’35” 37°34’56” 9130942 656306 336,63 0,00 130,00 11,00 460,00 9,60 688,08 0,00 7,3 1.740,00 1.426,00 840,00 16,00 564,00
35 Sítio Barriguda II 07°49'37,9" 37°35'23,6" 9134542 655475 88,17 29,19 100,00 5,00 80,00 24,00 390,40 87,61 8,1 799,00 528,00 340,00 40,00 320,00
36 Sítio Pau-Leite 07°54’13” 37°31’47” 9126069 662079 192,36 4,87 150,00 7,00 283,00 19,20 556,32 0,00 7,6 1.365,00 984,00 500,00 32,00 456,00
37 Sítio Bredo 07°54’52” 37°30’29” 9124862 664463 192,36 38,92 110,00 4,50 400,00 9,60 468,48 0,00 7,3 1.480,00 1.276,00 640,00 16,00 384,00
38 Sítio Pedra Atravessada 07°55’53” 37°30’53” 9122991 663722 20,04 249,28 90,00 8,00 100,00 12,00 536,80 653,32 8,0 1.033,00 1.202,00 460,00 20,00 440,00
39 Sítio Baraúna Grossa 0750’34” 37°31’36” 9132795 662439 148,37 68,11 270,00 12,00 500,00 0,00 536,80 103,67 7,8 1.813,00 1.408,00 510,00 0,00 440,00
40 Sítio Cachoeira Seca 07°57’12” 3729’45” 9120557 665795 76,19 126,49 100,00 9,00 280,00 0,00 658,80 4,38 7,7 1.207,00 886,00 450,00 0,00 540,00
41 Sítio Riacho do Cedro 07°46’28” 37°30’39’ 9140345 664212 32,08 121,63 60,00 7,00 76,00 12,00 378,20 271,42 8,0 754,00 528,00 330,00 20,00 310,00
42 Sítio Varzinha I 07°52’07’ 37°30’13” 9129929 664971 24,06 131,36 30,00 3,00 20,00 16,80 405,04 270,08 7,5 594,00 384,00 330,00 28,00 332,00
43 Sítio Varzinha II 07°51’44” 3730’21” 9130636 664729 144,36 63,25 80,00 15,00 300,00 14,40 336,72 86,94 7,7 1.455,00 988,00 490,00 24,00 276,00
44 Sítio Varzinha III 07°52’03” 37°29’34” 9130047 666167 32,08 107,03 50,00 6,00 50,00 48,00 280,60 245,91 8,4 640,00 464,00 300,00 80,00 230,00
45 F-2 Pública do Estado 07°49’56” 37°30’47” 9133957 663944 60,15 136,22 180,00 9,00 400,00 19,20 461,16 133,80 8,0 1.609,00 1.242,00 430,00 32,00 378,00
46 Sítio Mandacaru 07°50'13" 37°27'44" 9133414 669548 52,13 43,79 11,00 7,00 60,00 19,20 400,16 0,00 8,0 799,00 512,00 230,00 32,00 328,00
47 Sítio Varzinha IV 07°49’35” 37°30’40” 9134601 664161 44,11 28,22 115,00 5,00 30,00 43,20 400,16 38,83 8,3 663,00 244,00 168,00 72,00 328,00
48 Sítio Junco I 07°50’16’ 37°26’55” 9133317 671049 60,15 34,06 80,00 5,00 24,00 48,00 317,20 92,96 8,3 611,00 452,00 220,00 80,00 260,00

49 Sítio Passagens dos Cavalos 07°50’14” 37°25’37” 9133369 673439 40,10 77,84 90,00 4,00 60,00 7,20 392,84 194,50 7,8 771,00 278,00 260,00 12,00 322,00
50 Sítio Pitombeira 07°50’17’ 37°24’48” 9133271 674939 56,14 29,19 40,00 5,00 12,00 24,00 292,80 54,42 7,8 459,00 312,00 200,00 40,00 240,00
51 Sítio Mandioca 07°52’03” 37°24’15” 9130011 675938 88,22 63,25 90,00 11,00 70,00 21,60 468,48 164,67 7,7 861,00 606,00 350,00 36,00 384,00
52 Sítio Tamanduá 07°49'18" 37°24'33" 9135082 675406 92,23 14,59 75,00 4,00 10,00 36,00 439,20 23,41 7,8 661,00 472,00 260,00 60,00 360,00
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Figura 16 - Gráficos de Stiff para águas subterrâneas dos poços do município de Iguaraci 
 
 
 

 

 

 



  

Figura 17 - Gráficos de Stiff para águas subterrâneas dos poços do município de Iguaraci 
 
 
 

 

 
 

 



  

Figura 18 - Gráficos de Stiff para águas subterrâneas dos poços do município de Iguaraci 
 
 
 

 

 
 

 



  

Figura 19 - Gráficos de Stiff para águas subterrâneas dos poços do município de Iguaraci 
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Poço Localidade 
STD 

(mg/L) 
Classificação 

C.E. 
(µS/cm) 

SAR 
Classe 
USSL 

1 Sitio Barro Branco 1 954,00 Água Salobra 1367 2,063 C3-S1 

2 Sítio Catolé 922,00 Água Salobra 1287 1,654 C3-S1 

3 Sítio Barro Branco 2 882,00 Água Salobra 1260 2,184 C3-S1 

4 Sítio Barriguda 568,00 Água Salobra 826 2,188 C3-S1 

5 Sítio Canafistula 576,00 Água Salobra 870 1,651 C3-S1 

6 Sítio Varzinha da Salamandra 430,00 Água Doce 709 4,127 C2-S1 

7 Sítio Ponta da Serra 916,10 Água Salobra 1221 2,488 C3-S1 

8 Sítio Monte Alegre I 412,00 Água Doce 623 1,985 C2-S1 

9 Sítio Monte Alegre II 7896,00 Água Salgada 8740 1,078 C5-S1 

10 Sítio Monte Alegre III 1214,00 Água Salobra 1470 2,480 C3-S1 

11 Sítio Sabino 880,00 Água Salobra 1817 1,906 C3-S1 

12 Sítio Carjueiro II 2126,00 Água Salgada 2550 2,199 C4-S1 

13 Sítio Malhada 432,00 Água Doce 620 1,459 C2-S1 

14 Sítio Malhada do Riachão 514,00 Água Doce 730 2,808 C2-S1 

15 Sítio Varzinha 896,00 Água Salobra 1320 2,529 C3-S1 

16 Sítio Agreste 344,00 Água Doce 643 2,933 C2-S1 

17 Sítio Caldeirões 2.696,00 Água Salgada 3820 9,227 C4-S3 

18 Sítio Ramada I 1446,00 Água Salobra 1820 3,891 C3-S1 

19 Sítio Ramada II 5204,00 Água Salgada 5690 1,957 C5-S1 

20 Fazenda Morcego 848,00 Água Salobra 1220 7,352 C3-S2 

21 Sítio Curral Velho II 596,00 Água Salobra 908 0,365 C3-S1 

22 Sítio Curral Velho 1 1384,00 Água Salobra 1990 5,043 C3-S1 

23 Sítio Karuá II 1856,00 Água Salobra 2520 4,680 C4-S2 

24 Sítio Karuá I 890,00 Água Salobra 1230 0,223 C3-S1 

25 Sítio Serra Branca I 496,00 Água Doce 965 3,585 C3-S1 

26 Sítio Serra Branca II 782,00 Água Salobra 1525 3,067 C3-S1 

 
Tabela 34 - Classificações das águas subterrâneas quanto à salinidade e o uso para 

irrigação  

 

 



  

 

Poço Localidade 
STD 

(mg/L) 
Classificação 

C.E. 
(µS/cm) 

SAR 
Classe 
USSL 

27 Sítio Serra Branca III 614,00 Água Salobra 810 2,933 C3-S1 

28 Fazenda Caiçara 438,00 Água Doce 743 1,182 C2-S1 

29 Fazenda Quixabá 904,00 Água Salobra 859 2,448 C3-S1 

30 Jabitacá Público 1.182,00 Água Salobra 1590 1,894 C3-S1 

31 Sítio Logradouro 484,00 Água Doce 1138 3,141 C3-S1 

32 Sítio Geraldo I 1.006,00 Água Salobra 1436 3,052 C3-S1 

33 Sítio Geraldo II 836,00 Água Salobra 1753 2,936 C3-S1 

34 Sítio Cachoeirinha 1426,00 Água Salobra 1740 1,951 C3-S1 

35 Sítio Barriguda 528,00 Água Salobra 799 2,359 C3-S1 

36 Sítio Pau-Leite 984,00 Água Salobra 1365 2,918 C3-S1 

37 Sítio Bredo 1276,00 Água Salobra 1480 1,891 C3-S1 

38 Sítio Pedra Atravessada 1.202,00 Água Salobra 1033 1,194 C3-S1 

39 Sítio Baraúna Grossa 1.408,00 Água Salobra 1813 4,606 C3-S2 

40 Sítio Cachoeira Seca 886,00 Água Salobra 1207 1,632 C3-S1 

41 Sítio Riacho do Cedro 528,00 Água Salobra 754 1,084 C3-S1 

42 Sítio Varzinha I 384,00 Água Doce 594 0,533 C2-S1 

43 Sítio Varzinha II 988,00 Água Salobra 1455 1,397 C3-S1 

44 Sítio Varzinha III 464,00 Água Doce 640 0,954 C2-S1 

45 F-2 Pública do Estado 1.242,00 Água Salobra 1609 2,938 C3-S1 

46 Sítio Mandacaru 512,00 Água Doce 799 0,272 C3-S1 

47 Sítio Varzinha IV 244,00 Água Doce 663 3,327 C2-S1 

48 Sítio Junco 452,00 Água Doce 611 2,043 C2-S1 

49 Sítio Passagens dos Cavalos 278,00 Água Doce 771 1,91 C2-S1 

50 Sítio Pitombeira 312,00 Água Doce 459 1,079 C2-S1 

51 Sítio Mandioca 606,00 Água Salobra 861 1,786 C3-S1 

52 Sítio Tamanduá 472,00 Água Doce 661 1,915 C2-S1 

 

Tabela 34 - Classificações das águas subterrâneas quanto à salinidade e o uso para 

irrigação  
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