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RESUMO - A partir da constatação de que a escassez é um limitador ao desenvolvimento vê-se 

que, assim como aconteceu com o petróleo no passado, a água já é motivo de confrontos em pelo 

menos cinco regiões do mundo. O Brasil, apesar de ter uma situação de disponibilidade hídrica 

privilegiada em boa parte do seu território, apresenta problemas relacionados à distribuição e a 

utilização, sendo afetado tanto pela escassez quanto pela abundância. A Região Nordeste apresenta 

como característica a de possuir grande parte do seu território coincidindo em área de clima 

semiárido, com uma precipitação anual média na casa dos 900 mm, chegando próxima a 400 mm, 

em algumas regiões. Assim, a busca por todos os tipos de captações de água para abastecimento no 

Nordeste do país torna-se essencial à sobrevivência da população. 

 

Palavras chave: Clima semiárido, águas subterrâneas, População.  

 

ABSTRACT - From the fact that scarcity is a limiting development is seen that, as happened with 

petroleum in the past, the water is already cause for clashes in at least five world regions. The 

Brazil, despite having a situation of prime water availability in much of the territory presents issues 

related to distribution and use, being affected by shortages and the abundance. The Northeast has 

the characteristic of owning a large part of its territory coinciding in area of semi-arid climate with 

an average annual rainfall of 900 mm, reaching close to 400 mm in some regions. Thus, the search 

for all kinds of water abstraction for supply in the northeastern region becomes essential to survival 

of the population. 
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O ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

O Estado de Pernambuco, com uma área de 98.311,62 km
2
, possui sua área territorial dividida 

em três Regiões com características hidrológicas diferentes: a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão, 

sendo que o Semiárido possui a maior porção desta área, abrangendo as regiões do Agreste e Sertão.  

O Agreste possui uma variação espacial bem maior com relação às características 

hidrológicas em comparação com a Zona da Mata, possuindo regiões semiáridas e com solos que 

não contribuem hidrologicamente, existindo poucas regiões com características hidrológicas 

favoráveis.  

O Sertão, que representa a maior área física do Estado, possui características hidrológicas 

ainda menos favoráveis que as demais, variando de semiárida a árida, comprovando que as 

intensidades das chuvas decrescem à medida que se adentra no continente (Figura 1), sendo 

possível observar a presença de microclimas de altitude em alguns municípios, onde as 

temperaturas são baixas em determinadas épocas do ano. Na parte mais próxima ao Sertão, a 

contribuição da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) é mais efetiva do que a dos sistemas de 

leste, com período mais chuvoso de fevereiro a julho e ocorrência de 67% da precipitação anual 

média.  

 
Figura 1 – Isoietas totais anuais do período de 1977 a 2006 no Estado de Pernambuco. 

Fonte: Atlas Pluviométrico do Brasil (CPRM, 2011). 
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Diante deste quadro, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) publicou no ano de 2005 um 

estudo sobre o tema e vem atualizando o levantamento do potencial e das disponibilidades hídricas 

subterrâneas na região semiárida do Estado de Pernambuco, com o objetivo de atender as múltiplas 

finalidades dos municípios. Neste trabalho, busca-se o levantamento das características gerais dos 

tipos de captações subterrâneas, as finalidades e tipos de usos, bem como as condições gerais da 

qualidade das águas.  

 

OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo avaliar as características gerais das captações subterrâneas 

cadastradas no SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas) desenvolvido pelo 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em relação ao tipo, quantidade, profundidade, vazão, 

qualidade da água, uso da água e a situação de funcionamento para os municípios de Salgueiro, São 

José do Belmonte, Mirandiba, Verdejante, Cedro, Serrita e Terra Nova, do Estado de Pernambuco, 

fazendo a correlação destas características com o clima da região.    

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS  

 Município de Salgueiro - Está inserido nos Domínios Hidrogeológicos Intersticial 

(composto por rochas sedimentares) e Fissural (composto de rochas do embasamento cristalino, 

englobando rochas metamórficas e ígneas). As características gerais das captações subterrâneas 

cadastradas, decorrentes de distintos substratos, indicam que as maiores quantidades existentes são 

de poços tubulares com profundidades variando de 20 a 102 m, vazões entre 0,5 e 2,0 m
3
/h, sendo 

as águas captadas variando de salobra a salgada (Figura 2-A). A situação dos poços é mostrada na 

Figura 2-B. 
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                          (A)                                                               (B) 

 

          Figura 2 – (A) Distribuição da qualidade das águas subterrâneas no município de Salgueiro.                     

(B) Distribuição da situação de funcionamento dos poços neste município. 

 

 Município de São José do Belmonte - Está inserido nos Domínios Hidrogeológicos 

Intersticial (composto por rochas sedimentares e depósitos aluvionares/ coluvionares) e Fissural. As 

características gerais das captações subterrâneas cadastradas indicam que as maiores quantidades 

existentes são de poços tubulares com profundidades variando de 30 a 180 m, vazões entre 0,3 e 

10,0 m
3
/h, sendo as águas captadas de salobra a doce (Figura 3-A). A situação dos poços é mostrada 

na Figura 3-B. 

 

                        (A)                                                                        (B) 

 

          Figura 3 – (A) Distribuição da qualidade das águas subterrâneas no município de São José do 

Belmonte. (B) Distribuição da situação de funcionamento dos poços neste município. 
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 Município de Mirandiba - Está inserido nos Domínios Hidrogeológicos Intersticial 

(composto por rochas sedimentares e depósitos aluvionares/coluvionares) e Fissural. As 

características gerais das captações subterrâneas cadastradas indicam que as maiores quantidades 

existentes são de poços tubulares com profundidades variando de 30 a 180 m, vazões entre 0,3 e 

10,0 m
3
/h, sendo as águas captadas de doce a salobra (Figura 4-A). A situação dos poços é mostrada 

na Figura 4-B. Existe um poço tubular exclusivo para pesquisa, construído pelo Serviço Geológico 

do Brasil para monitoramento do nível e qualidade da água através da Rede Integrada de 

Monitoramento das Águas Subterrâneas (RIMAS-CPRM). 

 

 

                        (A)                                                                        (B) 

 

          Figura 4 – (A) Distribuição da qualidade das águas subterrâneas no município de Mirandiba.                   

(B) Distribuição da situação de funcionamento dos poços neste município. 

 

 Município de Verdejante - Está inserido nos Domínios Hidrogeológicos Intersticial 

(composto por rochas sedimentares) e Fissural. As características gerais das captações subterrâneas 

cadastradas indicam que as maiores quantidades existentes são de poços tubulares com 

profundidades variando de 20 a 101 m, vazões entre 0,2 e 12,0 m
3
/h, sendo as águas captadas de 

salgada a salobra (Figura 5-A). A situação dos poços é mostrada na Figura 5-B. 
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                        (A)                                                                           (B) 

 

          Figura 5 – (A) Distribuição da qualidade das águas subterrâneas no município de Verdejante. (B) Distribuição da 

situação de funcionamento dos poços neste município. 

 

 Município de Cedro - Está inserido nos Domínios Hidrogeológicos Intersticial (composto 

por rochas sedimentares e depósitos coluviais/eluviais) e Cárstico Fissural. As características gerais 

das captações subterrâneas cadastradas indicam poços tubulares com profundidades variando de 50 

a 330 m, vazões entre 0,5 e 90,0 m
3
/h, sendo as águas captadas de salobra a doce (Figura 6-A). A 

situação dos poços é mostrada na Figura 6-B. 

 

                            (A)                                                                     (B) 

 

          Figura 6 – (A) Distribuição da qualidade das águas subterrâneas no município de Cedro.                  

(B) Distribuição da situação de funcionamento dos poços neste município. 
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 Município de Serrita - Está inserido nos Domínios Hidrogeológicos Intersticial (composto 

por rochas sedimentares e depósitos coluviais/eluviais) e Cárstico Fissural (composto por rochas 

calcárias e rochas do embasamento cristalino: rochas metamórficas e ígneas). As características 

gerais das captações subterrâneas cadastradas indicam que as maiores quantidades existentes são de 

poços tubulares com profundidades variando de 30 a 151 m, vazões entre 1,0 e 42,0 m
3
/h, sendo as 

águas captadas de salgada a salobra (Figura 7-A). A situação dos poços é mostrada na Figura 7-B. 

 

                            (A)                                                                     (B) 

          Figura 7 – (A) Distribuição da qualidade das águas subterrâneas no município de Serrita.                   

(B) Distribuição da situação de funcionamento dos poços neste município. 

 

 Município de Terra Nova - Está inserida no Domínio Hidrogeológico Fissural (composto 

por rochas do embasamento cristalino: rochas metamórficas e ígneas). As características gerais das 

captações subterrâneas cadastradas indicam poços tubulares com profundidades variando de 30 a 74 

m, vazões entre 1,0 e 5,0 m
3
/h, variando de salobra a salgada (Figura 8-A). A situação dos poços é 

mostrada na Figura 8-B. 

 

                            (A)                                                                     (B) 

 

          Figura 8 – (A) Distribuição da qualidade das águas subterrâneas no município de Terra Nova.           

(B) Distribuição da situação de funcionamento dos poços neste município. 
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CONCLUSÕES 

 Do contexto apresentado, existe uma maior presença de sólidos totais dissolvidos nos poços 

tubulares cadastrados na área de estudo, com cerca de 62% das águas com qualidade de salgadas a 

salobras, influenciadas pelas construções em terrenos cristalinos e/ou mal construídos, e apenas 

38% doces que estão localizados nas bacias sedimentares interiores. Por outro lado, independente 

dos tipos de terrenos onde a águas foram captadas, boa parte destes poços necessitam ser 

monitorados com relação às suas características construtivas, vazões de explotações e aplicações de 

agrotóxicos nas áreas em função das irrigações para cultivo de feijão, milho, verduras e frutas, 

principalmente, capazes de provocar danos na qualidade da água e rebaixamentos nos níveis dos 

aquíferos.             

As condições climáticas e hidrogeológicas da área estudada refletem diretamente na 

qualidade das águas subterrâneas e no tipo construção do poço. 

A situação atual de funcionamento dos poços cadastrados reflete um lamentável elevado 

número de poços desativados, devendo as Prefeituras locais fazer um levantamento criterioso dos 

poços que podem e devem ser reativados.  
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