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RESUMO: Tendo em vista o crescimento e a importância da utilização de águas subterrâneas para 
abastecimento público nos últimos anos, foram desenvolvidas técnicas gráficas para facilitar o 
controle e a gestão dos poços que abastecem o município de Poço Verde, no estado de Sergipe. 
Os poços tiveram seus parâmetros exploratórios avaliados para que se consiga gerir da melhor 
maneira possível os recursos hoje disponíveis, além de entender a conexão que estes parâmetros 
possuem com a geologia local, demarcando assim, regiões com alta potencialidade hidrogeológica, 
caso sejam necessárias futuras perfurações de poços, para prospecção de água subterrânea. 
Alguns poços foram identificados como fora do padrão, segundo uma convenção geral utilizada por 
hidrogeólogos do país inteiro, visando evitar o descobrimento da bomba d’água e até mesmo um 
possível colapso do poço. Os aquíferos da região são todos inseridos em terrenos do tipo poroso e 
as formações que possuem os melhores aquíferos são a Formação Marizal e a Formação Poço 
Verde. 
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INTRODUÇÃO 

 Levando em consideração o notório crescimento da utilização de águas subterrâneas para 
abastecimento público nos últimos anos, este trabalho tem como objetivo caracterizar, do ponto de 
vista geológico e de condições exploratórias, os poços tubulares presentes no município de Poço 
Verde.  

Localizado na região centro sul do estado de Sergipe com as coordenadas de latitude 10° 42' 
41'' Sul e longitude 38° 11' 6'' Oeste, o município de Poço Verde possui uma área de 
aproximadamente 440 km2 e uma população por volta de 22 mil habitantes, ficando a 151 km de 
distância da capital Aracaju, com um tempo de viagem média de 2h25min (ver Figura 1). 

Com o intuito de amenizar a necessidade de recursos hídricos para abastecimento da 
população do município em questão, a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), perfurou 
13 poços tubulares, para a extração de água subterrânea entre os anos de 2008 e 2018.    
 No que diz respeito à geologia, os poços encontram-se no terreno do tipo poroso, 
caracterizados por rochas clásticas (rochas sedimentares consolidadas ou inconsolidadas). Os 
poços localizam-se principalmente sobre a formação Salvador, segundo o mapa geológico do 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) de 2014. Porém, no mapa anterior de 1997 da própria CPRM, 
as rochas em questão eram descritas como pertencentes à formação São Sebastião. As formações 
Salvador e a São Sebastião pertencem à Bacia do Tucano. Geograficamente, três poços estão em 
terras do estado da Bahia, enquanto os outros dez estão em terras do estado de Sergipe. 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise geral dos poços, no que diz respeito 
aos tipos de vazões, a interação das vazões com os níveis estáticos e dinâmicos, a tomada de 
decisão para o posicionamento de bombas d’água e caracterizar a qualidade dos aquíferos das 
formações presentes na região, potencializando futuros locais para prospecção de água 
subterrânea.  
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Figura 1 – Vias de acesso partindo do município de Aracaju, com destino ao município de Poço 

Redondo. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Os métodos utilizados para a realização do presente trabalho podem ser divididos em quatro 
etapas, sendo elas: (1) Elaboração de um banco de dados; (2) Montagem de gráficos de dispersão; 
(3) Criação de mapas; (4) Integração e interpretação dos dados gerados.  

Na primeira delas, utilizaram-se dados dos poços tubulares do sistema de abastecimento do 
município de Poço Verde, disponibilizados pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), 
para elaborar um banco de dados no programa EXCEL 2013. Antes de serem inseridos no banco 
de dados, as informações foram tratadas e vistoriadas, para que se conseguisse a melhor 
confiabilidade possível. Dentre os dados fornecidos estão características como, nível estático (NE), 
nível dinâmico (ND), vazão, e coordenadas XY do sistema de coordenadas Universal Transversa 
de Mercator (UTM). 

Na segunda etapa, foram criados gráficos de dispersão para tornar dinâmica e de mais fácil 
compreensão a comparação de dados entre os poços, além de conferir se todos estão dentro do 
padrão de utilização. No programa EXCEL 2013 foram elaborados dois gráficos, sendo eles: (1) 
Interação entre NE, ND e profundidade da bomba d’água; (2) Comparação entre Vazão e Vazão 
Específica dos poços tubulares.  

Na terceira etapa, foram utilizados os dados SIG de litologia e limites municipais obtidos no 
site Geobank da CPRM e a localização dos poços estudados no programa QGIS 2.18, para criação 

de um mapa geológico contendo a localização dos poços. Outro mapa, contendo as vias de acesso, 
foi gerado online pelo programa Google Maps. 

A quarta e última etapa consistiu na interpretação das informações que todas as etapas 
anteriores forneceram, analisando as diferenças e também semelhanças entre os poços da região, 
além de demarcar regiões de alta potencialidade hidrogeológica, para futuras perfurações de poços, 
caso seja necessário.    
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Feitosa (1998), o NE é a profundidade do nível da água dentro do poço quando não 
está em bombeamento por um bom período de tempo, enquanto que ND é a profundidade do nível 
da água dentro do poço, quando está em bombeamento. Já o rebaixamento é a diferença entre o 
nível estático e o dinâmico, ou seja, o quanto o nível da água rebaixou dentro do poço mediante um 
bombeamento.  



O rebaixamento fornece informações importantes para se ter o exato volume de água que 
pode ser prospectada do poço, sem riscos para o seu funcionamento. Quanto menor for o 
rebaixamento, maior é a capacidade de recarga de água que o poço possui, assim, será possível 
retirar maiores quantidades de água sem que haja um rebaixamento desenfreado do ND. 
Analisando os poços na Figura 2, pode-se perceber que os poços P5, PTP2 e principalmente o P7 
possuem ótimas condições de recarga, enquanto o restante dos poços, em especial o P4, PTP1 e 
R.R. possuem uma recarga bastante baixa, limitando assim a retirada de água do poço devido à 
margem de segurança para o rebaixamento do ND.    

 

 

Figura 2. Gráfico mostrando a profundidade do NE, ND e da bomba d’água. 

 
Para a escolha da profundidade da bomba d’água, deve ser levado em consideração o ND e 

um possível rebaixamento futuro. Haja vista que a bomba deve funcionar sempre submersa, 
explotando água do poço para a tubulação nele ligada, existe uma convenção que a profundidade 
da bomba d’água seja no mínimo o valor do ND somado com dez, gerando assim uma margem 
para possíveis anomalias que possam ocorrer. Analisando a profundidade da bomba nos poços 
estudados, percebe-se que apenas o P1, P3, e R.R. não respeitam essa convenção, ao passo que 
os demais poços apresentam suas bombas colocadas a no mínimo dez metros a mais de 
profundidade do ND.  

A vazão de bombeamento é o volume de água por unidade de tempo extraído do poço por 
um equipamento de bombeamento, e vazão específica é a razão entre a vazão de bombeamento e 
o rebaixamento produzido no polo em função do bombeamento, para um determinado tempo 
(Feitosa, 1998). A correlação entre vazão e vazão específica assegura se o poço realmente tem 
condições de fornecer água sem grandes perigos para o aquífero, além de analisar a viabilidade 
financeira de promover obras para interligar os poços na rede de abastecimento.  

Na Figura 3, podemos observar os volumes de vazão e vazão específica dos poços 
estudados. Com a posse desses dados é possível estipular a quantidade de água que será retirada 
sem trazer riscos de colapso ou de o ND ultrapassar a profundidade da bomba. Os poços PTP1, 
PTP2 e PTP3 apresentam vazões muito superiores aos demais poços, além de também possuírem 
altos valores de vazão específica. Dentre os outros poços, destacam-se positivamente o P6 e 
principalmente o P7, que apesar de ter uma vazão mediana, tem uma boa vazão específica, 
podendo assim ser um bom poço para prospecção de água, desde que seja bem controlado. 
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Figura 3. “A” mostra a vazão em m3/h dos poços estudados, enquanto “B” mostra a vazão 

específica em m3/h/m.   
    

Nos quesitos localização e geologia, os poços estudados divergem bastante. Analisando-se 
a Figura 4, pode-se observar que três poços estão localizados no território de Fátima, município 
pertencente ao estado da Bahia, enquanto que o restante dos poços encontram-se no município de 
Poço Verde.  

   

 
Figura 4. Mapa geológico evidenciando os poços estudados, com recortes de áreas ampliadas 
dentro do mapa.   



 No âmbito da geologia, os poços localizam-se todos em terreno do tipo poroso, porém em 
diferentes formações. A formação com maior quantidade de poços perfurados é a Salvador, 
composta por conglomerados polimíticos sustentado por clastos angulosos, além de arenitos, 
folhelhos e argilitos associados. Seguido pela formação Marizal, composta por conglomerados, 
arenitos, folhelho, siltitos, calcários, silexitos e por Coberturas Quaternárias dominadas por 
depósitos arenosos e areno-argilosos com intercalações de cascalhos. Já a formação Poço Verde, 
que é composta por argilitos, folhelhos, siltitos, calcários, coquinhas, conglomerados e arenitos, 
possui apenas 1 poço perfurado em sua delimitação. Este poço apresenta ótimos parâmetros 
exploratórios, sugerindo esta formação como uma potencial área para futuras perfurações. 

Os melhores poços dentre os estudados são: PTP1, PTP2 e PTP3. Estes são caracterizados 
assim por apresentarem as melhores correlações entre vazão e vazão específica, destacando-se o 
PTP2, que além da alta qualidade nos tipos de vazões, possui uma capacidade de recarga muito 
boa, sendo considerando o principal poço da região. Apesar de ter vazão mediana, o P7 destaca-
se pela capacidade de recarga, apresentando-se como um poço bastante importante, caso seja 
utilizado com um bom controle. Para este poço, é relevante mencionar que deve-se tomar o máximo 
de cuidado para não ocorrer colapso ou desordenado aumento do rebaixamento, ultrapassando a 
profundidade de segurança da bomba. 

Com os resultados obtidos nesse trabalho, é possível afirmar que os melhores aquíferos da 
região estão localizados no território baiano. A formação Poço Verde e principalmente a formação 
Marizal respondem bem nos parâmetros estudados nessa caracterização. Já na área que 
corresponde ao território sergipano, as perspectivas são ruins, devido às baixas vazões dos poços. 

 

CONCLUSÕES 

1. Dados simples como Nível Estático e Nível Dinâmico fornecem informações valiosas para 
uma boa utilização dos poços tubulares; 

2. Os poços PTP1, PTP2, PTP3 e P7 possuem as melhores condições de exploração de água 
subterrânea; 

3. Os melhores aquíferos para prospecção de água subterrânea localizam-se no território do 
estado da Bahia, mais precisamente nas formações Marizal e Poço Redondo. 
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