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RESUMO – Com as degradações que os corpos hídricos vêm sofrendo devido às ações antrópicas, 

vêm-se buscando soluções seguras para garantir a produção de água potável através de sistemas 

alternativos de tratamento de água. A filtração em margem (FM) é um tratamento de água 

alternativo que se mostra bastante eficiente, de custo reduzido e apresenta bons resultados na 

remoção de matéria orgânica, agrotóxicos, cianobactérias e cianotoxinas. Para tanto, objetivou-se 

uma avaliação preliminar do município de Petrolândia-PE para verificar a possibilidade de aplicar a 

FM como alternativa de tratamento de água através de dados do clima, da hidrogeologia e 

hidrologia, geologia e qualidade das águas superficiais na região. Os resultados indicam que a 

região situa-se no domínio da bacia sedimentar Jatobá e apresenta dois tipos característicos de 

aquíferos, predominante arenoso próximo as margens do rio. De acordo com os perfis litológicos, o 

local é promissor para desenvolvimento da técnica, considerando a predominância das formações de 

arenitos. Com relação a qualidade das águas superficiais, elas caracterizam-se por águas doces e 

baixo risco de salinização do solo, o que favorece o uso da técnica.  

 

ABSTRACT – With the degradation that water bodies have been suffering due to anthropic 

actions, safe solutions have been sought to guarantee drinking water production by alternative water 

treatment systems. Riverbank filtration (RBF) is an alternative water treatment that is very efficient, 

economical, and presents good results in the removal of organic matter, pesticides, cyanobacteria, 

and cyanotoxins. This paper proposes a preliminary evaluation of Petrolândia city, Pernambuco 

State (Brazil), to verify the possibility of applying RBF as an alternative water treatment, using 

climate, hydrogeology, hydrology, geology, and surface water quality data in the region. The results 

indicate that the region is located in the domain of the Jatobá sedimentary basin and presents two 

distinct types of aquifers, predominantly sandy near the river banks. According to the lithological 

profiles, the site is adequate for developing the technique, considering the predominance of 
sandstone formations. Regarding the quality of surface water, it is characterized by fresh water and 

with a low risk of soil salinization, which favors the use of RBF. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, os corpos hídricos vêm sofrendo degradações causadas por ações 

antrópicas, principalmente devido à ausência de planejamentos adequados e eficiente de uso e 

ocupação do espaço das bacias hidrográficas.  

Santos et al. (2011) destacam que apesar de grandes avanços no desenvolvimento de 

tecnologias para o tratamento das águas para abastecimento público nos últimos anos, ainda existem 

muitas dificuldades na busca por soluções seguras para garantir a produção de água potável a partir 

de mananciais superficiais. Com isso, faz-se necessário o desenvolvimento de sistemas alternativos 

de tratamento de água utilizada para o abastecimento.  

A Filtração em Margem (FM) que pode ser em lago (FML) ou em rio (FMR) é um tratamento 

de água alternativo que vem se mostrando bastante eficiente e de custo reduzido. Esta técnica se 

baseia na indução da água superficial de um rio ou lago através da ação de uma bomba instalada em 

um poço próximo às margens do manancial superficial. A água, ao passar pelos finos do solo, sofre 

processos que melhoram bastante a sua qualidade. O bombeamento causa um cone de depressão no 

poço coletor, gerando uma carga hidráulica inferior ao do manancial superficial, induzindo assim a 

água do manancial até o poço através do meio poroso (Ray, 2002). 

Estudos vêm demonstrando que a FM tem apresentado bons resultados no tratamento de água, 

sendo ainda capaz de remover compostos como matéria orgânica (Romero-Esquivel et al., 2017), 

agrotóxicos (Michelan, 2010), cianobactérias e cianotoxinas (Freitas et al., 2012). Além disso, 

Guedes et al. (2019) destacam que a eficiência do tratamento da água por FM depende 

principalmente da geologia do aquífero, da composição do leito e da qualidade da água do 

manancial. Nessa linha, objetiva-se avaliar preliminarmente o município de Petrolândia - PE para 

verificar a possibilidade de aplicar a FM como alternativa de tratamento de água. 

 

2 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no reservatório de Itaparica, localizado entre os estados da Bahia e 

Pernambuco e foi criado com o fechamento da barragem de Itaparica (Luiz Gonzaga) no final da 

década de 80. As águas banham os municípios de Belém do São Francisco, Floresta, Itacuruba e 

Petrolândia do lado de Pernambuco (Figura 1). O estudo teve como foco o município de 

Petrolândia, considerando o interesse no local para a implantação da FM. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo, Petrolândia – Pernambuco. 

 

O reservatório de Itaparica situa-se no Submédio São Francisco, possui uma capacidade de 

armazenamento da ordem de 10.782 hm³ de água e ocupa área de 828 km². Sua bacia hidrográfica é 

composta pelo rio São Francisco e por rios intermitentes, os principais tributários são os riachos do 

Retiro, Moselo, Malagueta, da Guaraíba e rio Pajeú (CHESF, 2010; CBHSF, 2015). 

O reservatório de Itaparica, o qual foi selecionado para a implantação da técnica de FM é 

utilizada para fins de abastecimento público e está degradado por diversos fatores, dentre eles o uso 

do solo em suas margens, os efluentes de esgoto que chegam ao reservatório (CPRH, 2020). 

O estudo contemplou revisão bibliográfica, abrangendo trabalhos acadêmicos e artigos 

científicos, como também, consulta em bancos de dados para a compilação das informações 

necessárias para avaliação da área de estudo e verificação da possibilidade de implantação do 

sistema de FM, conforme descrito a seguir: 

● Características climáticas: valores de pluviosidade foram extraídos da estação pluviométrica 

denominada Posto Petrolândia, Código 49, com dados de 1969 a 2021 (APAC, 2022);  

● Hidrogeologia e hidrologia: parâmetros e características do aquífero da região foram 

compilados principalmente da bibliografia e as informações das vazões mínimas e máximas 

foram coletados da estação fluviométrica UHE Luiz Gonzaga (Itaparica) Barramento, de 

Código 49042580, situado em Jatobá/PE, com dados de 200a a 2014; 
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● Geologia: dados de bibliografia e consulta de poços cadastrados no SIAGAS/CPRM, 

situados no entorno da área (Figura 1), permitiram a caracterização litológica preliminar; 

● Qualidade das águas superficiais: foram utilizados dados de análises físicas, químicas e 

biológicas do manancial obtidos a partir da estação de amostragem SF – 20, no Rio São 

Francisco, em Ibó, Belém de São Francisco/PE, e descrita no Relatório de Monitoramento 

de Bacias Hidrográficas do Estado de Pernambuco, desenvolvido pela Agência Estadual de 

Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH, 2020). As coordenadas, SIRGAS2000, são              

-8,62640869, e -39,24630802. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Condições meteorológicas 

Na Figura 2, estão descritos os valores de pluviosidade que foram extraídos da estação 

pluviométrica denominada Posto Petrolândia, Código 49, com dados de 1969 a 2021 (APAC, 

2022). Na mesma, está detalhada a variação da pluviosidade média total mensal para os períodos de 

10, 20, 30 e 40 anos, como também a média total mensal dos anos de 1969 a 2021. 

 

Figura 2 – Valores de pluviosidade da estação pluviométrica denominada Posto Petrolândia com dados de 

1969 a 2021 (APAC, 2022). 

 

 Avaliando a média dos últimos 10 anos, observa-se que a pluviosidade média total mensal 

apresenta uma tendência de queda, com valores abaixo da média histórica geral, no entanto, a 

flutuação nos meses se mantém. 
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3.2 Hidrogeologia e hidrologia 

A área correspondente ao município de Petrolândia está inserida nas unidades de 

planejamento do Rio Moxotó (UP 10) e do Rio Pajeú (UP 11) e apresenta dois tipos característicos 

de aquíferos, sendo um do tipo fissural, correspondendo aos terrenos cristalinos que abrangem toda 

a parte sul, e outro do tipo poroso ou intergranular, correspondendo aos sedimentos da Bacia do 

Jatobá que cobrem todo o restante da área (CPRM, 2020). 

Nas proximidades do reservatório de Itaparica, há o predomínio da Formação Inajá (Di), 

Formação Aliança (Ja), Formação Sergi (Js), Formação Candeias (Kc), Formação São Sebastião 

(Kss) e Coberturas Eluviais (TQc). De acordo com dados da CPRM (2020), fez-se uma análise das 

características litológicas das mesmas. 

A Formação Inajá aflora próximo ao lago da barragem de Itaparica na área central do 

município e constitui-se por arenitos finos a médios, róseos a avermelhados, por vezes creme, 

intercalados por siltitos e folhelhos. 

A Formação Aliança é caracterizada por folhelhos e siltitos amarronzados e esverdeados, com 

intercalações de arenitos finos, localmente grosseiros, além de calcarenitos e calcissiltitos 

esbranquiçados a marrom claro. 

A Formação Sergi caracteriza-se litologicamente por arenitos cremes a avermelhados com 

granulometria variando de grosseira a fina, às vezes conglomerática. Os arenitos grosseiros são 

geralmente mal selecionados, compostos por grãos de quartzo, subangulosos a subarredondados. 

A Formação Candeias é representada por uma sequência predominantemente pelítica, 

constituída por folhelhos e siltitos argilosos marrons a cinza- esverdeados, intercalados por arenitos 

grosseiros a finos, contendo níveis de calcarenitos e calcissiltitos silicificados. 

A Formação São Sebastião é formada por arenitos médios a finos, com raros níveis grosseiros 

na base, gradando para arenitos finos a muito finos em direção ao topo. Possuem coloração 

predominantemente avermelhada na base e rósea avermelhada a creme no topo, e por fim, as 

Coberturas Eluviais (TQc) possuem caráter predominantemente arenoso e formam extensos areais, 

cobrindo diversas formações. 

Com relação aos aspectos hidrológicos, foi feito uma avaliação das vazões mínimas e 

máximas utilizando os dados da estação fluviométrica denominada UHE Luiz Gonzaga (Itaparica) 

Barramento, considerando os dados médios mensais dos anos de 2000 a 2014 (Figura 3). Altas 

vazões no rio e alta condutividade hidráulica do leito do são condições favoráveis para RBF, devido 

às condições erosivas, por exemplo (ABD-ELATY et al., 2021) 
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De acordo Melo (2007), o reservatório de Itaparica possui profundidade máxima de 101 m e 

média de 21 m, na cota mínima operacional (299 m), ocupa área de 611 km² e na cota máxima 

mensal (304 m), a sua área é de 833 km². Sua largura varia entre 1,5 km e 10,5 km.  

De acordo com os dados apresentados na Figura 3, as variações das vazões são superiores a 

40%, apresentando maior porcentagem de variação no mês de janeiro, obtendo uma variação de 

aproximadamente 91%. Palhares (2007) destaca a importância de verificar as variações das vazões 

para ter ideia da amplitude de variação da velocidade. Segundo o autor, caso a água se desloque 

mais rápido na superfície que na porção do fundo do rio, faz-se necessário uma correção da 

velocidade em função das características do fundo do rio. 

 

 

Figura 3 – Vazões mínimas e máximas da estação fluviométrica UHE Luiz Gonzaga (Itaparica) Barramento 

com dados médios mensais dos anos de 2000 a 2014. Fonte: ANA (2022). 

 

3.3 Geologia 

O Município de Petrolândia situa-se no domínio da bacia sedimentar, à exceção de pequena 

área ao sul, que ultrapassa seus limites, onde ocorrem rochas do embasamento. As rochas 

sedimentares que compõem a Bacia do Jatobá são predominantemente areníticas, estando 

representadas por diversas formações, sendo cobertas em extensas áreas por eluviões (CPRM, 

2020). 
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A Tabela 1 apresenta os perfis litológicos obtidos a partir dos poços cadastrados no 

SIAGAS/CPRM em Petrolândia – PE, sendo possível, assim, identificar como é o perfil geológico 

local, considerado bastante arenoso. 

Brasil (2018) recomenda que sejam escolhidos locais em que o rio apresenta areia no fundo 

(preferencialmente média ou fina), ou seixo rolado para implantação dos poços de FM, destaca 

ainda que margens de rio arenosas também são boas alternativas, pois sofrem erosão mais 

facilmente, favorecendo também a autolimpeza das margens e infiltração da água.  

A distância entre o rio e o poço de FM é um parâmetro a ser considerado na escolha do local. 

Distâncias próximas acarretam em uma alta taxa de infiltração, devido ao aumento da recarga. 

Porém, uma desvantagem dessa proximidade é o aumento da colmatação por causa da alta 

velocidade de entrada (Schön, 2006). Umar (2017) recomenda que a distância usual se situa na 

faixa de 10 a 50 m. 

 

Tabela 1 – Perfis litológicos obtidos a partir dos poços cadastrados no SIAGAS/CPRM de Petrolândia - PE 

Poço Código 
Distância até 

a margem (m) 

Profundidade 
Litologia 

De (m) Até (m) 

Fazenda Gororoba 2600001578 115 
0 1 Areia média 

1 29 Arenito médio 

Fazenda Rocado 2600001579 85 
0 2 Areia média 

2 23 Arenito médio 

Barreiras 2600001582 2196 
0 1 Areia média 

1 106 Arenito médio 

Fazenda Tanques 2600001590 3898 0 108 Areia média 

Quixabinha 2600005033 2679 0 94 Arenito médio 

 

3.4 Qualidade das águas superficiais 

Na Figura 4, estão apresentados os dados do monitoramento realizado pela CPRH em 2019 

na estação de amostragem SF – 20, devido a problemas técnicos no laboratório da CPRH, o citado 

ponto não foi monitorado em dezembro/19. De acordo com o estudo, o rio São Francisco, no trecho 

monitorado, caracterizou-se por águas doces e baixo risco de salinização do solo. Observou-se 

também o comprometimento da qualidade da água para o ponto monitorado, devido aos altos 

valores de Coliformes Termotolerantes em todo o período avaliado, exceto em junho/19. Os demais 

parâmetros apresentaram resultados dentro dos limites da classe 2 das águas doces de acordo com a 
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Resolução do CONAMA 357/05. Quanto ao enriquecimento de nutrientes, avaliado através do IET, 

observou-se condição oligotrófico em todo o período analisado (CPRH, 2020).  

Brasil (2018) destaca que a qualidade da água superficial apresenta relação direta com a 

qualidade da água que será captada pela filtração em margem, mesmo considerando todo o 

potencial de tratabilidade dessa tecnologia. Durante a passagem da água pelo solo, pode ocorrer o 

desenvolvimento de zonas redox a depender da distância entre o poço e as margens do rio, da 

quantidade de carbono orgânico presente nas águas superficiais e subterrânea e do conteúdo de 

oxigênio da água do rio (RAY, 2002), o que pode causar, por exemplo, aumento das concentrações 

de nitrito e dissolução do ferro e do manganês na água resultante da técnica. Conforme indica a 

Figura 4, os níveis de OD na água do reservatório são maiores ou iguais a 7,5 mg.L
-1

, enquanto a 

DBO, que demonstra a quantidade de matéria orgânica, esteve sempre abaixo de 1,2 mg.L
-1

,  sendo 

índices favoráveis ao uso da FM. 

 

 
Figura 4 – Parâmetros monitorados na estação de amostragem SF-20, em 2019. Fonte: CPRH, 2020.  
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4 CONCLUSÃO 

De acordo com os dados obtidos no estudo, conclui-se que a técnica de FM se apresenta 

promissora na produção de água para consumo humano na região nos aspectos hidrológico, 

hidrogeológico, geológico e de qualidade de água. Um dos aquíferos que circundam o reservatório 

de Itaparica é do tipo poroso (Bacia do Jatobá) e as rochas que compõem essa bacia são 

predominantemente areníticas, o que favorece a passagem da água durante a Filtração em Margem. 

Além disso, devido ao grande volume de água disponível no lago, há chance de se conseguir uma 

boa vazão em um poço de bombeamento da técnica. A boa qualidade de água encontrada no 

reservatório também contribui para um bom resultado na produção da água da Filtração em 

Margem.  

No entanto, ainda é necessário aprofundar a investigação nas margens do rio e aquífero 

visando definir as reservas e qualidade das águas subterrâneas e potencial interação água superficial 

e subterrânea. Com um melhor conhecimento, poderá ser projetado a implantação da técnica de 

forma eficiente, além de fornecer maiores subsídios para um correto gerenciamento e preservação 

dos aquíferos. 
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