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Jamais ceder. Trabalhar sobre outro plano, o mais

autêntico, aquele no qual o êxito não se mede pelo

crescimento individual, mas pela fidelidade ao esforço

realizado pata tornar o mundo menos duro e mais

humano para alguém.

I

Teilhard de Chardim.
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Dedico esta tese a meus pais, à minha esposa e às minhas filhas.
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RESUMO

A rirea pesquisada compreende a Região Metropolitana do Recife ßMR), Estado de

pemambuco, 
"ntr" 

or paralelós 7" 40' 56- e 8o 38' 00" latitude sul e os meridianos 34o 49'

00" e 35o 15' 52- ¿e tongitu¿e oeste de Greenwich' Perfaz uma fuea de 2'777 km2,

correspondente a 2,81%o da âreado Estado de Pernambuco, onde se co¡centra 42Vo (3.087 .967

habitantes) da população pemambucana. Esta tese faz pafie da execução do '?rojeto

HIDROFüC'' con,ênio IDRC-Canada/Universidade Federal de Pernambuco que abrangeu

parte da área estudada" e tem como objetivo principal, fornecer um diagnóstico de uso dos

ia"rrrro, hídricos subterrâneos da RMR através de um zoneamento de uso e proteç¿io das

águas subterrâneas de areas de oaracterísticas semelhantes, além de complementar, atualizar e

in-terpretar o acervo hidrogeológico existente, dispondo os dados e o conhecimento científìco

eos gestofes dos órgãoi públicos e privados. A RMR abrange três compartimentos

geoló;icoyestruturais distinios: a Bacia Sedimentaf Pernambuco Paraíba ao norte; a Bacia

îulcaio-Sedimentar Cabo ao sul; e o Complexo Gnáissico'Migmatítico que aflora a oeste da

região e é o substrato das duas bacias. Devido à diversidade litológica nessa região.e também

òs características hidrogeológicas intrínsecas a cada um desses compartimentos litológicos,

subdividiu-se a RMR em ¿ Domínios Hidrogeológrcos Principais: o Domínio da Bacia
pemambuco-Pa¡aíba (PE-PB), o Domínio da Bacia cabo, o Dominio do Embasamento

Cristalino e o Domínio da Planície do Recife. Este último Dominio foi separado por

apresentax cafacterísticas geológicas, estrutufais e hidrogeológicas distintas dos demais

dãmínios, em virh¡de de situar-sè no limite das duas bacias principais A RMR é co¡stituída

por três sistema aqüíferos intersticiais principais denominados de Aqüífero Beberibe

(explotado no Domínio da Bacia PE-PB e no Domínio da Planície do Recife), Aqüífero Cabo

iexptotado no Dominio da Bacia Cabo e no Domínio da Planície do Recife) e o Aqüífero Boa

viagem lcomposto por sedimentos diversos do Quatemário e explotado em todos os

ooriínios), seodo o primeiro a unidade hidrogeológica mais importante da região o Aqüífero

Beberibe-é compósto por arenitos quaxtzosos continentais, de boas características

hidrodinâmicas e'de quatidade fisico-química das águas subterrâneas. As superfìcies

potenciométricas dos principais aqUífeios explotados na RMR encontfam-se muito

iebaixadas, indicando a èxistênoia de ráneas críticas, em virtude da intensa explotação de água

subterrâne4 agravada principalmente nas épocas de seca na região. Provocando, com isso, a

diminuiçao dãs ,er"*às peimanentes e comprometendo a qualidade fisico'química das águas,

qu.r r"¡ por indução de fluxo de águas poluídas e/ou salinizadas de camadas aqüiferas

slp"tioier, ou p"lu contaminação 
- através de corpos d'águag de 

. 
superfïcie (rios

siinizadoipobid'os e/ou sob infiuência da maré e do oceano atlântico), principalmente

quando ma;têm uma conexão hidráulica com os aqüíferos explolados. A partir dos dados

hidrogeológicos compilados e obtidos para a pfesente tese, elaborou-se o Mapa de Uso e

proteõão dãs águas subterrâneas da RIr,iR, que constitulse de Zonas com características de

,rro ä ptot"çlo das águas subterrâneas semelhantes, definidas para cada Domínio

Hidrogeôtógió, ressaltanão os principais problemas decorrentes da explotação desordenada

desses recusos. Espera-se qu" rst" zóneamento hidrogeológico da RMR_propicie uma visão

das potencialidadei dos r"õu.sos hídricos subterrâneos, da sua importância como. reserva

estratégica e complementar pæa o abastecimento de água potável, al-ém de .servir 
como

ferramãnta p"ro milho. gerir o aproveitamento destes recufsos, compatibilizando-os com as

atividades que sejam teõnicamente colretas, economicamente viáveis e socialmente justas

para o desenvolvimento auto-sustentável da região



ABSTRACT

The studied area comprises Recife Metropolitan Region (RMR), in the State of
Pernambuco, located within the following coordinates 7" 40' 56- e g" 3g' 00" Latitude
South and 34" 49" 00" e 35" 15' 52" west Greenwich Longitude, with a total or2J77 km2.
This area comprìses 2,819/0 state of Pernambuco with 42yo of its population . The "project
HIDROREC" (IDRC-Canada/Brazil (Pernambuco Federal University) provided financial
support for this work. The main objective ofthis work is to give a diagnostic report ofuse of
groundwater recourses on the RMR including a use and protection Zones Map delimiting
areas with similar characteristics, providing na additional hydrogeologic data and making
them accessible for publics administrato¡s and privates organs. The RMR is subdivided in
three Geological compafments: Pernambuco-paraíba (pE-pB) sedimentary Basin, at north,
cabo vulcan- sedimentary Basin at south; and Migmatitic complex (basinj basement) which
outcrops at west of the region. ln this work the RMR is subdivided in four Hydrogeologic
Domains as follows: (a) PE-PB Basin Domain; (b) cabo Basin Domain; (c) crystalline
Basement Domain and (d) Recife coastal plain Domain. The last Domain was separated
because it presents different geological, structural and hydrogeological characterisiics, in
consequence of its geographical location in limit of two principal basins. The RMR is

:ltyl{" by three aquifers system porous media denominated Beberibe Aquifer (explored in
PE-PB Basin Domain and Recife coastal plain Domain), cabo Aquifer (explored ìnDomain
of cabo Basin and Recife coastal Plain Domain) and the o Boa viagem Aquifer (constituted
by variable sediments of Quaternary and explored in all domain). The first aquifer cited is the
most important hydrogeologic unit ofthe region. The Beberibe Aquifer comprises continental
sandstone of good hydrodinarnical characteristics and excellent chèmistry quality.
Potenciometrical surfaces of the most explored aquifers in the RMR presents a lowering,
indicative of the existence of critical areas, in consequence of the high exploration of thi
groundwater in this region and presents a reduction ofthe permanent reserves and modify the
quality conditions oftheir water by flux induction of contaminated water of superior aquifers
or by contamination of surfüce hydric resources or saline water encroachmeni that maintain

!¡{3u]1c cgnnection with explored aquifers. Based in a hydrogeological inventary made in a
HIDROREC Project and in this work a Map of the use and proteciion of Groundwater was
made defining Zones of similar characteristics in the RMR, identifying the main problems
related to the extensive and disordered exploration regime. This worÈ will give à general
vision of the groundwater potentiality in RMR, and its importance strategical ieserves-for to
complement the potable water supply, and also can be used as instrument lor better utilization
ofthis recourses, with the corrects activities for the sustained development ofthe region.



l - TNTRODUÇÃO

1.1 - APRESENTACÃO

A "âgua", bem público de imensurável valor, é um recurso natural não renovável vita.l
para a sobrevivência do homem e suas atividades. A sua abundância ou carência tem
influência direta no desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida de sua população.
É uma constante na paisagem da Região Metropolitana do Recife ftMR), em particurar na
cidade do Recife, a quar é considerada a "veneza Brasileira,,. No entanto, a RMR apresenta
graves problemas relacionados ao fornecimento de água potável à sua população.

A Região Metroporitana de Recife possui atualmente uma população superior a três
milhões de habitantes e uma demanda hídrica em tomo de 12 m3/s, parauma oferta ¿tual de
aproximadamente 9 m3/s fomecidos pera concessionâria de águas do estado (coMpESA) e l
m3ls pela iniciativa privada e órgãos públicos através de captações de agua subtenâneas. Essa
diferença entre a oferta e a demanda de recursos hídricos gera um déficit atuar de 2 mj/s
(17%) ot 63 milhões de m3/ano.

os mananciais hídricos subterrâneos da RMR vêm contribuindo com cerca de g2
milhões m3/ano (2,6 m3/s ) para o abastecimento de água urbano e industrial desde o início da
década de 60 e são, atualmente, bastante ut izados para os diversos usos. Deste volume
cerca de 6r% (50 m hões mr/ano ou r,6 m3/s) é proveniente da captação de 120 poços da
COMPESA e 39%o Q2 milhões m3/ano ou 1,0 mþ vem sendo explotado em mais de 3000
poços por condomínios residenciais, indústrias, hotéis, hospitais, clubes, etc.

Esta intensa explotação de águas subterrâneas têm graduarmente conduzido a um
acentuado rebaixamento dos niveis potenciométricos locais e regionais dos principais
aqüíferos explotados na RMR. Este cenario é agravado por se Íatar de um aqüífero costeiro,
com uma limitada recarga naturar e períodos prorongados de secas. E assim os aqüíferos da
RMR vêm sofrendo a deterioração da qualidade da água subtenânea quer por fenômenos de
intrusão marinha, quer por mistura com águas de niveis aqüíferos rasos e/ou profundos com
elevado grau de salinização e que atualmente apresentam cargas hidráuricas maiores, e
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conseqùentemente induz fluxos ascendentes e descendentes para os principais níveis aqüíferos
explotados.

As águas subterrâneas da RMR constituem um recurso hídrico estratégico e de elevado
valor econômico para toda a região, que tende a ser cada vez mais utilizado para suprir o
déficit de água superflcial tratada.

Pela carência de estudos hidrogeológicos mais aprofundados e pe.la falta de controle
por parte do governo dos poços perfurados na RMR e dos volumes d'água captados dos
mananciais subterrâneos, inúmeros problemas vêm surgindo decorrentes dessa explotação
desordenada.

Dentre os problemas mais relevantes podemos citar:

o os acentuados rebaixamentos dos níveis potenciométricos dos principais aqüíferos da

RMR,

A super-explotação em areas restritas.

A salinização e contaminação orgânica, bioquimica e química das águas subterrâneas.

Estes são agravados por:

um regime pluviométrico irregular (promovendo cheias de grandes proporções

contrapondo-se a intewalos prolongados de escassez de recursos hídricos de superfìcie);

uma rede hidrográfica restrita (que não permite a acumulação de grandes volumes de

água);

elevadas perdas d'água na rede de abastecimento público de água tratada;

uma expansão das atividades produtivas potencialmente poluidoras (comprometendo a

qualidade das águas subter¡âneas e superficiais) ;

uma política imediatista do uso da águ4 onde prevalece a falta de gerenciamento

adequado dos recursos hídricos, que vem levando as águas subterrâneas a um cenário de

má utilização e degradação quanto a quantidade e qualidade.

a

a

a

o
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Apesar deste quadro preocupante, as autoridades govemamentais ainda não se deram
conta da importância dos recursos hidricos subterrâneos para o abastecimento de água potável
e desenvolvimento socioeconômico da RMR.

soma-se a isso ao insuficiente conhecimento que se tem desses recursos hídricos
subterrâneos, os quais ainda não são adequadamente conhecidos e quantificados, por outro
lado as perfrrrações de poços feitas de uma maneira desordenada e as vezes sem os cuidados
técnicos necessiirios, vem levando a uma situação de comprometimento desses recursos
hídricos quanto a qualidade.

Assir4 é essencial que se desenvolva estratégias de uso e proteção desses recursos
hídricos subterrâneos para a sua preservação, baseadas em princípios técnicos, científicos e
jurídicos aplicáveis em que os usos múltipros das águas sejam criteriosamente planejados e
racionalizados, para tornar o seu uso continuado na RMR.

sendo assim, esta tese se propõe avariar as reservas hídricas subtenâneas, analisando
os mecanismos de recarga e de sarinização, além de sistematizar as informações
hidrogeológicas disponíveis, bem como desenvorver estratégias de uso e proteção das águas
subterrâneas, de ûlcil entendimento, de forma a ser um instrumento de apoio aos gestores do
gerenciamento dos recursos hídricos da RMR.

r.2 - LOCALTZACÃO GEOGRIIF'ICA DA á.REA PESOUISADA

A Região Metropolitana do Recife (RMR) está situada na zona fisiográfica do Litoral-
Mata Atlântica no Estado de pernambuco - Brasil (frg.l.l), abrangendo os municípios de
Abreu e Lima, Araçoiaba" Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuc4
Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, olinda, paulistq Recife e são
Lourenço da Mat¿ (fig.l 2), totarizando uma á¡ea de 2.766 krn2, correspondendo a 2,gl% da
rírea do Estado de Pemambuco, na qual concentra-se cerca de 42%o (3.ag7.967 habitantes) da
população pernambucana (IBGE, 1996).
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Está localizada entre os paralelos 7" 40' 5ó" e go 3g, 00,,latitude sul e os meridianos
34" 49'00" e 35o 15' 52" longitude oeste de Greenwich, o que lhe confere uma posição de
destaque com relação a sua proximidade com os continentes africano e europeu, bem como
pela eqüidistância em relação aos estados do Nordeste Brasileiro

Limita-se, ao norte, com os municipios de Goiana e Itaquitin ga; ao sur, com
municípios de Escada e Sirinhaém; a leste, com o oceano atlântico e a oeste, com
municípios de Paudalho, chã de Alegria, Tracunhaém, vitória de Santo Antão e Escada.

oio 0 tob

Fig. I.l - Mapa deLocalização da Região Metropolitana do Recife (RMR)
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Figura 1.2 -Mapa dos Municípios que Pertencem a Região Metropolitana do Recife
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1.3 - OBJETTVOS

o objetivo principal desta tese é fomecer estratégias de uso e proteção para os recursos
hídricos subterrâneos da Região Metropolitana do Recife @MR), bem como gerar
informações e subsídios básicos para orienta¡ os setores público e privado para uma melhor
gestão desses recursos.

Esta tese tem o intuito de comprementar, atuarizar e interpretar o acervo
hidrogeológico existente, dispondo os dados e o conhecimento científico de forma sintética
como fenamenta de apoio aos gestores dos órgãos públicos e privados, além de informar,
conscientizar e alertar as autoridades e a opinião pública" sobre a necessidade de promover
políticas e metas de proteção e utilização das águas subterrâneas no âmbito do gerenciamento
integrado dos recursos hidricos da Região Metropolitana do Recife.

I.4 - METODOLOGIA DESENVOLVIDA NA IESE

Do ponto de vista de uso e proteção das águas subterrâneas, um sistema de
características muito específicas e complexas como os aqüíferos da RrvrR, deve fundamentar-
se necessariamente no conhecimento tão completo quanto possível das va¡iáveis do sistema.

o procedimento utilizado para a execução desta tese consistiu principalmente no
conhecimento geológico, estratigráfico, estrutu¡al e hidrogeorógico locar e regionar através de
pesquisa bibliográfica e do levantamento dos poços perfurados na RMR cadastrados junto a
diferentes órgãos esraduais e federais (coMpEsÀ cpRI! sRH, uFpE-HIDRoREc, cpRM)
e empresas perfrrradoras atuantes na RMR, e por fim de um levantamento de campo para
localização dos poços cadastrados, amostragem e monitoramento de poços serecionados.
Sumariamente o desenvolvimento da tese consistiu das seguintes etapas:

o Pesquisa bibliográfica e cartográfr,ca



o

o
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Cadastramento de poços

Cadastramento das principais fontes potenciais de poluição dos recursos hídricos.

Processamento e análise preliminar das informações levantadas

Etapas de campo

Análise e inte¡pretação dos dados hidrogeológicos e hidroquímicos levantados

Elaboração do mapa de uso e proteção dos recursos hidricos subterrâneos da Região

Metropolitana do Recife (RMR)

Discussão dos resultados alcançados na tese

Pesquisa Bibliográfica e Cartográfica

Esta etapa inicial foi de grande importância para a elaboração da presente tese, e

constou inicialmente de um levantamento e análise das informações existentes nas bibliotecas

da USP (universidade de são paulo) e uFpE (universidade Federal de pernambuco) em
publicações nacionais e internacionais sobre o tema de uso e proteção dos recursos hídricos
subterrâneos, além de um levantamento em artigos e publicações nacionais e internacionais

sobre este e outros temas afins disponíveis na internet.

Posteriormente foi realizado um levantamento cartográfico e bibliográfico dos

trabalhos hidrogeológicos e geológicos relaoionados à Região Metropolitana do Recife, bem

como dos relatórios e artigos técnicos contendo informações úteis e de interesse da pesquisa,

perante os órgãos públicos e particulares no Estado de pemambuco.

As informações geológicas relativas ao tema da tese se referem aos dados litológicos e
estruturais de relevância hidrogeológica, tais como: características geológicas das formações

aqüíferas de interesse ( suas ocorrências, limites, extensões, ráreas de recarga e exutório,
litologias do topo e base e camadas confinantes e semi-confinantes), estratþafia da á,rea do
projeto, feições litológicas e estruturais que possam influenciar a ocorrênci4 distribuição e a
qualidade das águas subterrâneas.



cadastramentò hidrogeotógico e hidroquímico dos recursos hídricos subterrôneos

concomitante com a pesquisa bibliográfic4 foi realizado um cadastfamento

hidrogeológico e hidroquímico da ârea de interesse, através de um trabalho sistemático de
pesquisa junto aos órgãos públicos e €mpresas privadas que atuam no setor de perÂrração de
poços, gerando a elaboração de um inventrírio com 2.367 poços tubulares e 546 análises

fisico-químicas das águas subterrâneas, sendo a base principal do projeto HIDROREC

@rojeto financiador desta tese) e a outra parte coletada junto a coMpEsAb cpRH e

Empresas Perfuradoras de poços.

Foram confeccionadas fichas de cadastro de poços, contendo as seguintes

informações: identificação, localização, entidade executoÍ4 data da perfi.rração, características

do poço (nível estrítico, nível dinâmico, profundidade, diâmetro, vazão e entrada d'água),
parâmetros hidrodinâmicos (T, K e S) e análises fisico-quimicas.

Visando associar o binômio quantidade/qualidade os trabalhos incluíram também a

caractenzação hidroquímica da água dos diferentes sistemas aqüíferos. Este aspecto reporta-se

à determinação dos principais parâmetros ffsico-quimicos da água visando a classificação da

sua facies hidrogeoquímica e a qualidade da Íryw. por outro lado, procedeu-se à identificação
de situações de contaminação,localização e caractenzação das principais fontes potenciais de
poluição pontuais, com vista à definição de medidas tendentes à preservação desses recu¡sos
hídricos subterrâneos.

Paralelo a este trabalho avaliou-se a possibilidade de eventuais intrusões salinas, tanto
em aqüíferos costeiros como em sistemas em conexão com os estuár-ios costeiros.

cad¡stramento dos Principais pontos potenciais de poruição dos Recursos Eídricos

Neste etapa foram levantadas as principais fontes pontuais potencialmente poluidoras

dos recursos hídricos subterrâneos na Rl/R, complementando o cadastro do HIDROREC, tais
como indústrias, postos de gasolina, cemitérios e lixões.
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As atividades fins das industrias/empresas potencialmente poluidoras juntamente com
as inftrrmações de seus tipos de efluentes e disposição fÌnal destes foram solicitadas através de
oficios e contatos pessoais com os órgãos e instituições serecionadas, em que muitas deras não
tinham informações e dados sistematizados e de f;ícil acesso e nem pessoal disponível para
fornecê-los' constituindo uma etapa longa e de difrcir rearização. Entretanto arguns dados
fbram obtidos junto a companhia pe¡nambucana do Meio Ambiente - cpRH e estes
juntamente com outros cornpilados via internet (AN.p - Agência Nacional de petróreo, Home
Page de Empresas, etc) resultaram no inventário e cadastramento das principais fontes
potenciais de contaminação que se encontra em anexo.

A finalidade desse cadastro foi o de eraborar o mapa de risco à poluição, baseado não
só nas características intrínsecas dos aqüíferos, mas também na análise do estado de poluição
atual' ca¡acterizado peros parâmetros pertinentes, em particurar os que são utirizados na
legislação federal e estadual

Processamento e Análise preliminar das Informações levantadas

As informações revantadas foram anarisadas com vistas à concepção dos objetivos da
tese' de modo a orientar a execução das etapas subseqùentes, com posterior avaliação,
integração, uniformização e informatização de todos os dados obtidos, curminando com a
implantação do h,nco de dados hidrogetbgico, hidroquímico e ,a ptanirha tras principais.

fonles pôtencialmente poraidr.nas crr¡s rectrx¡s hídricos subÍerrâneos. Esses dados f.oram
organizados em planilhas do microsofÌ excel que se encontram em anexo.

De posse dessas informações básicas e dos Bancos de Dados, procedeu-se à análise e
integração dos dados multidisciplinares, compreendidos nesses documentos" através da
análise geoestatística dos dados, objetivando dar uma fo.ma de apresentação à grande massa
de dados hidrogeológicos e hidroquímicos.

A integração, tratameflto e processamento dos dados obtidos com a
"software" computacionais e estatisticos, conduzi¡am os estudos para
interpretação do mapa final de uso e proleçtio clas águas sublerrâneas.

utilização de

uma melhor
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Nesta etapa foram avaliados os valores médios dos parâmetros hidrogeorógicos, da

qualidade das águas subterrâneas e da disponibilidade dos recursos hídricos subtenâneos. As
maiores dificuldades ûesta avaliação devem-se principalmente à grande dispersão dos dadoq
e aos freqüentes erros e informações conflitantes e incompletas fomecidas.

Etapas de Campo

A revisão e compilação dos dados disponíveis foi fi¡ndamental, mas para atingir os
objetivos propostos na tese também foi necessário proceder ao desenvolvimento de etapas de

campo.

As etapas de campo (realizadas durante o desenvolvimento do projeto HIDROREC)
foram efetuadas de forma a verifÍcar a precisão e a validade dos dados levantados, bem como,
onde foram locados os poços cadastrados. sempre que possível, efètuou-se medidas de

vazões, profundidades dos níveis estáticos e dinâmicos, pH, condutividade elétrica da águ4 e

levantamentos das condições atuais das obras de captação e dos seus usos atuais, além do
levantamento geográfico dos poços cadastrados.

Nessa etapa também foram tiradas relevantes dúvidas geológicas e hidrogeológicas

importantes para o bom desenvolvimento da pesquisa. No geral foram efetuadas 3 etapas de

campo com objetivos distintos:

Etapa de campo para cadastramento dos poços

Etapa de campo para cadastramento das fontes pontuais potenciais de poluição
(indústrias, postos de gasolina, cemitérios e lixões).

o Etapa de Campo para amostragem e monitoramento de poços selecionados.

Esta última etapa de campo teve por finalidade a coreta de amostras de água

subter¡ânea em 150 poços selecionados para aniílises fisico-químicas. Durante a coleta foram
verificadas as informações anteriormente cadastradas, e procedeu-se no banco de dados a
atualização das informações de qualidade das águas subterrâneas.

a

a
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os 150 poços foram selecionados em firnção da sua acessibilidade para a coreta de
amostra de ágaa subterrâne4 explotação d'água num único aqüífero, e da autorização dos
responsáveis pelo poço para realização da coleta e monitoramento do poço.
Fundamentalmente os poços serecionados para amostragem e monitoramento possuem em
seus cadastros dados fi¡ndamentais como: perfir ritológico e construtivo do poço, parâmetros
do poço (nível estático, níver dinâmico, vazdo, vazãoespecífica e profundidade do poço).

Para um adequado conhecimento da utilização dos recursos hídricos subterrâneos e
identificação de eventuais conflitos, os trabalhos de campo incrurram ainda o revantamento
das extrações atuais de águas subterrâneas para os diversos fins: urbano, agrícora e industrial.

Análise e rnterpretação dos Dados Eidrogeorógicos e Iridroquímicos Levantados

A partir dos resultados das análises estatísticas, geoestatísticas, nível de
confiabilidade, seleção e integração das informações dos bancos de dados hidrogeorógico,
hidroquímico e principais pontos de poruigão dos recursos hídricos, bem como, da geologia de
superficie e do levantamento tectono-estruturar, procurou-se estender o conhecimento das
características dos aqüiferos em sub-superfìcie, buscando definir principarmente suas ¡í,reas de
ocorrências' espessuras, profundidades, caracterização hidrodinâmica e hidroquímica e zonas
homogêneas.

Assirn' foram confeccionados os mapas temáticos hidrogeorógicos e hidroquímicos
dos principais aqüíferos da Região Metropolitana do Recife (potenciometrico, de
transmissividades, potenciaridades exprotáveis, mapa do topo dos aqüíferos, mapas de residuo
seco' cloretos e de uso e proteção). bem como, foram eraborados os mapas de isópacas,
contorno estrutural e isóbatas, para identificação e visuarização das iáreas de maior espessura,
do comportamento estruturar e da proñrndidade do topo e base dos aqùíferos, estes mapas
apenas foram iniciados quando concruída a etapa de campo. obteve-se desta forma os
subsídios necessários para a quantificação e qualificação das resewas desses aqüiferos. Estes
mapas estão em meio digital podendo ser impressos em qualquer escal4 mas para a
apresentação nesta tese foram impressos em escala de I :500.000_
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Nessa etapa foi realizada a integração dos diagnósticos feitos nas etapas anteriores,
com a aplicação de análise estatística e geoestatística das informações dos bancos de dados
hidrogeológico e hidroquímico.

A análise e interpretação dos dados hidrogeorógicos e hidroquímicos revantados,
permitiu delinea¡ areas homogêneas aqüíferas que apresentafam características de
produtividade e qualidade fisico-química de tendência similar, estas áreas homogêneas serviu
de base para a elaboração do mapa de uso e proteção das águas subter¡âneas.

Elaboração do mapa de uso e proteção dos recursos hídricos subterrôneos d¡ RMR

A elaboração do mapa de uso e proteção das águas subter¡âneas baseou_se
fi:ndamentalmente na subdivisão e crassificação das águas subterrâneas da RMR em domínios
hidrogeológicos de acordo com a sua caracterização georógic4 estruturar, hidroquímica,
hidrogeológica no âmbito da RMR. A base georógica utirizada para a sisrematização
hidrogeológica foi o mapa geológico da RÀlR, escala 1 :100.00 o, rggl,DNpl lcpRM

A subdivisão dos domínios hidrogeorógicos da RÀ,fR, foi definida através dos
principais aqüíferos e das suas propriedades intrínsecas þorosidade e permeab idade),
condições de ocorrência (extensão, espessura e estrutura) e explotabiridade (flíc , regular,
dificil). Assim sendo, a RMR foi subdividida em quatro (4) domínios hidrogeológicos, a
saber:

o Planície do Recife - com grande importância hidrogeológica para o abastecimento do
municÍpio de Recife e Jaboatão dos Guararapes;

o Bacia Pernambuco-paraiba (Bacia pE-pB) - com grande importância hidrogeorógica para
o abastecimento dos municípios da Região Meüopolitana No¡te do Recife (orind4 paulista,

Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e ltamarac¿I.

o Bacia cabo - com rerativamente média importância hidrogeológica para o abastecimento
dos municípios da Região Metropolitana Sul do Recife (Jaboatão dos Guararapes, cabo de
Santo Agostinho e Ipojuca).
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. Embasamento cristalino - com importância hidrogeológica relativamente pequena para o

abastecimento dos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, cabo de santo Agostinho,

Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e São Lourenço de Mata.

A metodologia detalhada pa:.a elaboração deste mapa encontra-se no capítulo

pertinente a este assunto.

Os quatro (4) domínios hidrogeológicos da RMR foram subdivididos de acordo com

características intrírisecas desses domínios, com base em estudos pontuais, locais e regionais,

utilizando-se o acervo de dados técnicos disponíveis referentes a pesquisa bibliográfica e aos

poços tubulares cadastrados pelo convênio UFPE-IDRC, que possibilitou a elaboração do

mapa de proteção e uso das águas subterrâneas da RMR

Discussão dos resultados alcançados na tese

No capítulo final de conclusões e recomendações encontram-se discutidos os

resultados alcançados e as principais interpretações obtidas dos mapas elaborados na presente

tese.
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2. ASPECTOS SOCIAIS E DE USO DA ÁGUA

2,T - EVOLUCÃO DEMOGRÁFICA HISTÓRJCA DA RMR

No último censo demográfico realizado no Brasil, a população da Região

Metropolitana do Recife atingiu 3-087.967 habitantes, sendo a terceira Região Metropolitana

do Brasil mais densamente povoada, registrando 1 .116,4 hablkmz (fig. 2. I ).

comparando-se com os períodos anteriores (1940 a 1970 ), observa-se um declínio na

taxa de crescimento anual da população da RMR que era em média de 4%o ao ano e caiu para

2,7%ó no intervalo de 1970 a 1980;2,1%o na década de g0 e 1,13% ao ano nos seis primeiros

anos desta década de 90, ficando o município de Recife e olinda com as menores taxas de

o'7%o e 0,8Tio ao ano, respectivamente. os municípios de paulista e Jaboatão dos Guararapes

tiveram os maiores índices de crescimento da Rlr.4R, aproximadament e, 2,lvo e l,7yo ao ano,
respectivamente. Essa constatação foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGB), através dos dados da contagem populacional de 1996.

Também verifica-se, nesta pesquisa do IBGE, uma diminuição da popuração rurar na
Região Metropolitana do Recife no período de 1960 a 19g0, porém voltando a crescer em
1990 de acordo com os dados da Tabela 2.1, onde estão indicados os municípios da RMR e

suas respectivas populações (total, urbana e rural) no período de 1960 a 1996.

Em 1982, foram desmembrados os municipios de Abreu e Lima com I3g km2, antes
distrito de Paulista; camaragibe com 5r km2, a¡tes pertencente a São Lourenço da Mata; e
Itapissuma com 75 km2, de lgarassu, No ano de 1993 foi inco¡porado à RMR o município de
Ipojuca com 527 km2. Em 1995 foi desmembrado o município de Araçoiaba com 90 km2, do
município de Igarassu.

A taxa de urbanização (população urbana dividida pera população total) dos
municípios da RMR tem crescido progressivamente, de acordo com os dados da tabela 2.2,
registrado a cada censo um crescimento.
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Em 1960 apenas os municípios de Recife e olinda apresentavam uma taxa de
urbanização superior a 900%, passando para 100%o em 1990 juntamente com o município de
camaragibe, indicando que esses três municípios não dispõem mais de áreas com utilização
de atividades rurais. o grau de urbanização dos municípios da RM\ para o ano de 1990,
pode ser melhor visualizado no mapa da figura 2.2.

Essa crescente urbanização que é feita de forma desordenada na RMR tem afetado os
recursos hídricos de importância para o abastecimento urbano, através da ocupação de areas

de proteção de mananciais de recursos hídricos de superfcie ( nascentes de rios e riachos) e
de áreas de recarga dos aqüíferos ,bem como, pela contaminação desses recursos, diminuindo
a oferta atual e futura d'água potável na RMR.

uma das ¡íreas de grande interesse para a preservação dos recursos hídricos da RMR é
a região de Aldeia situada nos municípios de Recife e camaragibe, onde se encontram viírias
nascentes que alimentam os rios Momo, Beberibe e paratibe que contribuem para o
abastecimento da RMR e que atuarmente encontram-se com alto grau de urbanização, fiente a
grande valorização imobiliaria desta área. Acrescenta-se ainda a crescente exploração
comercial de água mineral naquel a região, que vem contribuindo para o acentuado
rebaixamento dos níveis do aqüífero freático daquela área.
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TABELA 2. I - Evolução da população residente (total, urbana e rurar), nos municípios da RMR

Abreu e Lima

Araçoiaba

Cabo

Camaragibe

Total

-123456

tgaf,assu

1960

Ipojuca

Urbana

Itamaracát

5l

-123456

t25

Itapissuma

Rural

Iaboatão

36.771

-123456

t).b9 I

Moreno

Olinda

Total

6.255

16.260

35.428

-123456

Paullsta

t970

Recife

103.992

Urbana

I.993

¿U.J II

São Lourenço

7s.E29

29.351

- t¿J+56

KMK

r0E.44l

83.668

Rur¿l

4.262

55 079

51. i 82

40.284

15.015

788.336

99.162

20.324

Total

7.tl',?

)u.)J9

31

Fonte: IBGE (Censos Demográficos de 1960 a 1996) e FIDEM i997

]5.933

J).f+J

t4.336

1.225.992

47.05E

391

1980

9.279

2tJ0.975

Urbana

4L369

4.087

22.451

23.688

104.157

15,249

3t,204

I.069.

8',1

t96.342

ð.Jb9

It5.833

.7

952

28.082

l0

J.UJU

Kural

5.689

) 1.ð+J

/U.UJ9

L7.681

1.0ó0.701

156.04t)

147.428

87.7lU

ts.142

94.016

E.256

Iotal

62.484

3 5.394

L3.523

1.791.322

¿2.256

t2.521

1.046.413

i990

.03 5

8.914

130.414

t0.640

Urbana

U

o.)u1

I +.+J)

16.449

7.575

J1.y+5

lZ I .U3t)

L650.036

t0.662

i0.548

ß.244

282.203

99.407

315.994

9.077

t9 581

Rural

118.689

1755

69.197

LO9,763

26 229

r.203.899

t+ I.lðó

6.447

i.. ð)9

1996

45.424

282.203

t9.+u I

i.563

14.420

56.431

Total

11,606

rr4.275

50.740

2.338.124

17.273

8.7t4

õu.ðza

r6.408

1.195.263

25.168

487.119

t2.06t

U

0

39.663

8.580

L8.457

t40.764

4.414

39.132

¿.J 5ó. t¿+

14.I01

¿U ¿56

tIl

8.636

34L.394

4I9.479

i19

16.768

3.026

72.990

2tL491

3l

100 960

2.307

1.298.229

48.479

571

341.394

67.640

t3.799

E5.86 i

207.708

2.9t9.979

7.561

t9,1E6

L294.229

)¿y.yú

0

7r.323

3.783

39.962

¿. r) t.uaa

J+Y,JðO

0

14.538

¿J5.OJ+

1.346_045

162.E9!

ð9. /i4

t.uó t.9b t



T ABELA 2 2 - Area' Densidade Demográfica e Grau de urbanização dos municípios da Região Metropolitana do Recife.

Mrmicípio

Abreu e Lima

Araçoiaba

Cabo

Area

C'n')

Camaragibe

Igarassu

138

Ipojuca

Itama¡acá

90

Den

445

. Dem

Itapissuma

1960

51

Jaboatão

300

Moreno

laxa ufb

114,89

527

Olinda

Paulista

67

79,08

Den

Recife

75

3lo/"

. Dem.

259

r970

São Lourenço

93,36

193

RMR

44%

Taxa Urb

41
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t70,40

401,s1

99

32%

t 52,UU

2r8

Fonte: IBGE (Censos Demográficos de 1960 a 1996) e FIDEM 1992.

Legendas: Den Dem - Densidade Demográfica (hab./km2) Grau urb - TaxarJrbanização @opulação urbana./ população Total)

2.644,90

118,45

Den, Dem.

263

s3%

215,96

SOY¡

2.766

1980

J4I,UO

3.616,22

106,22

5|Yo

57Yo

160.95

9lYo

faxa Urb

234,06

77 5,97

547,56

70%

1.719,80

EZ%;o

161,68

57%

99%

4.788,83

132,93

Den. Dem

44Yo

79%

295,61

92o/o

1990

87%

558,22

4.865,60

7OjYo

r23,22

57%

118,22

t66,95

68Yo

299,41

9s%

Taxa Utb

285,47

t.275,73

8000,05

89Vo

I 949,t

92%

181,0s

79%

99%

230,65

6.883,00

1996

85%

85%

Den. Dem.

5

79%

86,19

1.198,88

86Yo

96%

585,71

9zYo

I00yo

77

5.522,47

7s%

J

134,01

,,1

2r8,77

73%

I00yo

2t4,57

3t6,32

I 880,77

t 044,27

55"/o

96%

2.178,80

202,76

74%

99o/o

243,30

8.326,68

86%

70%

2

91

860/o

I

960/o

,99

36,27

205,96

5.955,18

8t%

255,8t

326,46

IjOVo

2.046,20

1.055,67

98%;o

207,06

100%

8.521,46

83%

2 359,93

94%

6.174,51

341,26

1.116,40
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2.2 - EVOLUCÃO HISTÓRICA DOS ESTUDOS DE DEMANDA E USO DAS ÁGUAS

SUBTERRÂNEAS NA ÁREA PESOUISADA

Os primeiros estudos hidrogeológicos realizados na RMR datam da década de 60, e

vêm se desenvolvendo até os dias atuais, Esses estudos serviram de base para esta pesquisa,

contribuindo para um melhor entendimento da evolução histórica da explotação dos recursos

hídricos subterrâneos da RMR e dos problemas e conflitos gerados por esta explotação.

A seguir estão descritos, em ordem cronológica, os mais relevantes trabalhos realizados.

o os estudos sobre a hidrogeologia da RMR foram iniciados em 19ó6 pelos concluintes do

curso de Geologia da UFPE - universidade Federal de pemambuco ( Mont'Alveme, 196ó

e Silva, 1966), através dos seus relatórios de graduação, bem como, pelo trabalho de

Rebouças (1966) intitulado 'Faixa Sedimentar costeira pernambuco - paraíba - Rio

Grande do Norte. Aspectos Hidrogeológicos", publicado no II simpósio de Geologia do

Nordeste.

o costa et al., 1968, efetuaram o "Estudo de Reconhecimento Geológico e Hidrogeológico

do Recife e Municípios Adjacentes" que constituiu uma parte do planejamento do

sistema de Abastecimento d'Água da Área Metropolitana do Recife do antigo

Departamento de saneamento do Estado de pernambuco (DSE/SUDENE). com esse

estudo os autores realizaram uma primeira avaliação dos parâmetros hidrodinâmicos e das

disponibilidades das reservas do aqùífero Beberibe, com base num cadastro pioneiro de

192 poços tubulares, tornando-se um marco na hidrogeologia local.

o No final da década de 60, o DSE, através do convênio com o Departamento Nacional de

Produção Mineral @NPM), realizou uma nova avaliação das disponibilidades hídricas

subterrâneas da RMR norte, visando as características hidrodinâmicas do aqúífero

Beberibe e suas reservas exploráveis, bem como as melhores áreas para captação de águas

subterrâneas. os resultados desse trabalho foram resumidos e diwlgados por Bezerra et al

(1970), no trabalho intitulado "o Aqùífero Beberibe e as Melhores Áreas para captação
de Águas Subterrâneas".
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No ano de 1970, a suDENE, executou o "Inventário Hidrogeológico do Nordeste - folha
no 1l - Paraíba, Ne-Recife". Embora este trabalho abranja uma pequena parte da ár-ea em
estudo e contenha uma ¡eduzida quantidade de informações hidrogeológicas, é
considerado um marco na hidrogeologia regionar do Nordeste e do Brasil, que tinham
como diretrizes básicas o inventário das obras de captação de água subterrânea e avaliação
das potencialidades quantitativas e qualitativas dos sistemas aqüiferos principais, servindo
de base para os estudos hidrogeológicos posteriores.

Em dezembro de 1970, a consultoria Técnica de Georogia e Engenharia Ltda. elaborou o
'Estudo Hidrogeológico do A¡enito Beberibe na Á,rea de Dois unidos, Recife-pE,,
(SANER/CONTEGE, 1970), com a finaridade de definir uma bareria de poços para
captação de 2l.600 fif ldia para a companhia de saneamento do Recife
(SANER/CONTEGE, 1e70).

No início da década de 70, a companhia pernambucana de saneamento e Água
(coMPEsA) contratou e empresa de consultoria PLANIDRO para elaboração de um
'?rojeto de Abastecimento D'Água para o Município de olinda', utilizando as águas
subterrâneas do aqüifero Beberibe.

A intensa explotação de água subterrânea no aqüífero Beberibe, a partir da década de 70,
gerou um processo de rebaixamento generalizado dos níveis potenciométricos na RMR
norte (area de olinda e lgarassu). Esse rebaixamento foi muito superior às previsões
iniciais estabelecidas pelos estudos da PLANIDRO, desencadeando vririos trabalhos na
área sobre as causas e conseqùências da evolução do cone de rebaixamento, rearizados
pela SUDENE-CONESP, através da OESA (organização e Engenharia s.A.) entre os
quais destacam-se as publicações da OESA (1975), custódio er ar (1977), custódio &
Llamas (1978) e Cruz. et al (1978).

Na seqüência, dando continuidade aos estudos hidrogeorógicos na RrvrR, a companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais (cpRM) e a companhia pernambucana de saneamento e
Água (GOMPESA) realizaram um "Diagnóstico preriminar das condições de Exprotação
de Água subterrânea do Aqüífero Beberibe. rlrea olinda-paulista-Itamaracár,
(coMPEsA/cPRM 1978). Nesta pesquisa foram aprofundados os conhecimentos sobre
o aqüífero Beberibe na RMR norte, apontando restrições à continuidade da sua explotação
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a nível de atendimento da demanda nesta rcglão, alertando para a necessidade da captação

suplementar de água superficial, o que motivou à construção da Barragem do rio
Botafogo.

No período de 1980J982, foram implantados, a partir da explotação de água subterrânea,

os sistemas de abastecimento dos conjuntos habitacionais de caetés, Anhur Lundgrerq

Maranguape I e Maranguape II, tendo a coMpESA contratado a cpRM para elaboração

dos estudos e dimensionamento das baterias de poços produtores. como recomendação

básica, a cPRM destacou a necessidade de implantação de um sistema de monitoramemo

operacional dos poços, de modo a se obter informações sistemáticas.

Batista (1984) em sua dissertação de mestrado concluiu que o aqùifero Beberibe na área

entre o bairro de Brasília Teimosa e o limite do município de olinda encontra-se em

regime de superexplotação, com riscos de salinização deste manancial hídrico

subterrâneo, recomendando que se procedesse um estudo específico da situação da

interface marinha,

Em 1985, com o início dos trabalhos do '?lano Diretor de Abastecimento D'Água da

Região Metropolitana do Recife (pDAA)", são retomados os estudos hidrogeológicos do

aqüífero Beberibe pela coMpESA com assessoria da empresa de consultoria AceuA-
PLAN, dando início ao processo de medições sistemáticas de vazão e potenciometria em
pontos de observação na região metropolitana norte (poços desativados), para permitir a

aplicação de modelos matemáticos ao aqüífero Beberibe.

Também em 1985, o Grupo de Recursos Hídricos da universidade Federal de

Pemambuco (GRIVUFPE) elaborou dois modelos de simulação numérica do aqüifero
Beberibe, tendo como objetivo a avaliação do comportamento hidrodinâmico do aqüífero
na área continental, a análise da posição original da cunha salina e do seu avanço na RMR
Norte, os resultados desses estudos estão publicados no trabalho de França et al (198g)

Teixeira (1988) contribuiu para o estudo da interface marinha com uma tese de doutorado
na universidade de são Paulo-usp sob o título 'Modelo conceitual para uso e proteção

dos Recursos Hídricos da Faixa costeira Recife-João pessoa" em que aborda os aspectos
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preventivos da intrusão marinh4 bem como a preservação da qualidade da água

subterrânea.

costa & santos (1989), realizaram o 'Estudo Hidrogeológico da planicie do Recife"
dentro do projeto 'carta Geotécnica da cidade do Recife", executado pelo Laboratório de

solos do Departamento de Engenharia civil do centro de Tecnologia e Geociências da

UFPE em convênio com o FINEP. são produtos dessa pesquisa os seguintes trabalhos:

Costa & Santos (1990), Cosra et at (1991) e Costa ø aJ. (1994).

o Governador do Estado de Pemambuco, através do Decreto no 17.204 de 22/12/lgg3,
criou uma comissão especial de assessoramento técnico (da qual o autor da presente tese

participou) para elaborar um Projeto de Lei objetivando a normatização da perfuração de

poços tubulares, com vistas à conservação e proteção dos recursos hídricos subterrâneos,

dando assim o primeiro passo para a cnação de uma legislação e leis especificas para as

águas subterrâneas a nível estadual. Estes estudos precederam e serviram de base à Lei de

n" 11.427/97 , hoje regulamentada e em vigor no Estado.

Na década atual, vários trabalhos geológicos e hidrogeológicos foram realizados pela

CPRM na Região Metropolitana do Recife, destacando-se os do ano de 1994
(CPRM/FIDEM, 1994a e CPRM/FIDEM, t 994b) do qual resulraram os mapas de
'Riscos de contaminação das Águas subterrâneas da Região Metropolitana do Recife" e

de " lireas Favoráveis para Instalação de Aterros sanitários na Região Metropolitana do
Recife".

Em 1995, a {IFPE, realizou um convênio com o IDRC do canadá para realizar estudos

hidrogeológicos na RlüR, o " Projeto HIDROREC ". A metodologia desse estudo (costa
et al. , I 998) teve como base p levantamento de informaç ões de 2 .020 poços, bem como,
gerar dados para a elaboração de dissertações de mestr¿do e teses de doutorados como o
presente estudo, inclusive já tendo sido defendida a primeira dissertação de mest¡ado
(costa Filho, 1997) intituladâ 'Estudo Hidroquímico da planície sedimentar do Recife,,,

na UFPE. Nesse projeto que cadastrou os poços e as fontes potenciais de poruição até o
ano de 1995, foi realizada uma avaliação das reservas perrnanentes e reguladoras dos

aqüíferos da Planicie do Recife e parte da RMR-Norte. Foram também calculadas as
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disponibilidades e detectado um déficit entre as entradas e saidas no balanço hídrico, da

ordem de 800 l/s. Além dos mapas hidroquimicos e potenciométricos para a Planície do

Recife foi elaborado um zoneamento de ¡ireas explotáveis que se constitui o primeiro do

gênero a ser executado na América Latina.

O passo fundamental para a gestão dos recursos hidricos no estado de Pernambuco foi

dado com a criação do órgão gestor, definida por ato do Exmo. Sr. Governador Mþel
A¡raes de Alencar como sendo a Secretaria de Ciênci4 Tecnologia e Meio Ambiente -
SECIM{ através da criação da Diretoria de Recursos Hídricos. O m¿rco legal para a

gestão veio a seguir, com a Lei rf 11.426, instituindo a Polític¿ e o Sistema de

Gerenciamento de Recursos Hídricos, e a Lei ne I 1.427 regulamentada pelo Decreto

20.423/98, relativa à Conservação e Proteção das Águas Subterrâneas em pernambuco,

que serviu de base para a criação do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pemambuco

(PERH-PE) no ano de 1998. outro marco para a gestão dos recursos hidricos superficiais

e subterrâneos no estado de Pernambuco foi a implantação pela SECTMA do sistema de

Informações sobre Recursos Hídricos - SIRH,

Em 1999, o então Exmo. Sr. Governador Ja¡bas Vasconcelos instituiu no Estado a

secretaria de Recursos Hídricos - sRH com todas as atribuições da antiga Diretoria de

Recursos Hídricos da SECTMA dentre outras.



3 - CARACTERIZAçÃO FISIOGRÁFICA

3.1 _CLIMA

A Região Metropolitana do Recife (RMR) encontra-se situada na zona fisiográfica do

Litoral-Mata Atlântica no Est¿do de Pemaníbuco. Trata-se de uma regiãó üopical litorânea,

quente e úmida com estiagem pouco pronunciada. Segundo a classificação de KöPPEN

(1948) que se baseia nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de precipitação e

na distribuição correlacionada destes dois elementos pelos meses do alo, o clima da RMR é

do tipo Ams', quente, úmido e com taxa de precipitação pluviométrica anual abundante com

média de 2.458 mm.

Para a caracterização fisiográfica da RlzIR, foram utilizados os dados climatológicos

da Estação Meteorológica dcRecifelPE Gf 32.900), referentes a precipitação pluviométrica,

evaporação, temperatura, umidade relativa e insolação, numa série de 30 anos (tabela 3.1), de

1961 â 1990 (DNMet, 1992).

A precipitação pluviométrica na á¡ea em estudo é abundante, com média anual de

2.458,00 mm, apresentando um padrão de distribuição inegular ao longo do tempo em dois

períodos bem distintos (Fig. 3.1):

1. Estação chuvosa (inverno) que vai de março a agosto, com a máxima

pluviometria oconendo no rnês de junho (389,6 mm), excedendo a evaporação

em 313,2 mm;

2. Estação seca ou de estiagem (verão) ocone de setembro a fevereiro, com mínima

pluviometria em novembro (47,8 mm).

Observando-se os dados das médias mensais de normais climatológicas de 196l a

1990, na estação metereológica de Recife-PE (tabela 3.1), constata-se que a precipitação

mensal va¡ia no intervalo de 48 a 390 mnr, excedendo a evaporação total em 1.068 mm/ano.
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TABELA 3.1 - Médias mensais de normais climatológicas de 1961 a

1990, na Estação Meteorológica de Recife/?E (DNMet, 1992)

A temperatur¡ médja ¡nensal varia pouco (Fig. 3.2), atingindo a máxima média

mensal de 26,6oC nos meses de janeiro e fevereiro e mínima média mensal de 23,9oC no mês

de agosto, com uma média apual de 25,5.C (tabela 3.1).

Verifica-se que o trimestre menos quente é aquele que se inicia no mês mais chuvoso

(unho) sendo portanto junþo, iulho e agosto os meses com temperaturas mais baixas,

atingindo o seu auge no mês de agosto. A partir do mês de setembro a temperatura começa a

se elevar atingindo o pico em janeiro e fevereiro.

MESES

D.ADOS, CLIMATOLÔGICOS MEDIOS MENSAIS

Precipitação

(run)

Evaporação (mm) Temperatura

('c)
Ulludade

(%)

Insolação

(h)Potencial Real

IAN 103,4 131,9 103,4 26,6 73,O 246,3

FEV 144,2 .1t4,2 t14,2 , 26'6 77,O zto,B

MAR 264,9 97,8 97,8 26,s 80,0 203,9

ABR 326,4 l5s2 tss2 25,9 84,0 185,2

MAI 328,9 m,2 70,2 7<7 85,0 186,6

JUN 389,6 76,4 76,4 24,5 85,0 168,3

JUL 385,6 90,9 90,9 24,0 85,0 169,8

AGO 213,5 113,9 I13,9 23,9 85,0 108,1

SET 122,5 I I3"3 tt3,3 24,6 78,0 216,6

OUT 66,1 138,4 66,1 ?s.s 76,0 , 247,3

NOV 47,8 144,1 47,8 25,9 74,O 265,8

DEz 65,0 143,4 65,0 26,3 75,0 255,2

ANUAL 2.457,9 t.389,7 r.000,3 25,s 7e3 2.463,9
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A evaporação potencial média anual de acordo com os dados da tabela 3.1, é
inferior à pluviometriq ou sej4 1.390 mm evaporados æntra 2.45g mn¡ indicando excedente

hídrico, ou sej4 um balanço hídrico positivo de 1.068 mÍL razão porque os recursos hídricos

de superficie são relativamente abundantes e de boa quatidade fisico-química na região

estudada quando não poluídos pelo homem. os dados de evaporação foram medidos em

Tanque Evaporimétrico tipo classe A. A intensidade de evaporação cresce com a radiação

solar, a temperatura do ar e a velocidade dos ventos, diminuindo com o aumento da umidade

relativa do ar.

o semestre de menor e maior grau de evaporação potencial coincidem com o
semestre mais chuvoso (inverno) e mais seco (verão), respectivamente.

Para a evapotranspiração real anual foi adotado o valor calculado pela formula de
Turc.

Onde:

Er : evapotranspiração real anual (mm)

P = precipitação média anual (mm)

T = temperatura média anual (.C)

utilizando os dados das médias anuais de 2.45g mm para a precipitação e de 25,5 .c
para a temperatura, obtém-se o valor de 1.460 mm para a evapotranspiração real anual.

A umidade relativa do ar que é alta nesta região, atinge um varor médio em torno de
79,8o/o, com máxima de 85%o no período do mês de maio a agosto e mínimo de 7i%o em
janeiro (Figura 3.2).
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observando-se os dados da tabela 3.1, verifica-se que os menores índices de umidade

relativa do ar coincidem com a estação seca (verõo) e os maiores índices de umidade relativa

do ar correspondem a estação chuvosa (inverno).

A insolaçño média anual é em torno de 2.464 h com máxima de 266 h no mês de

novembro e mínima de 108 h no mês de agosto. Analisando as figuras 3.1 e 3.2 observa-se

que a insolação é diretamente proporcional a temperatura na região estudada, most¡ando

valores baixos de insolação nos meses chuvosos (inverno) quando ocorre valores menores de

temperaturq enquanto no período seco (verão), os valores de insolação e temperatura são

elevados.

A elevada taxa de insolação média anual é conseqüência do posicionamento

geografìco da Região Metropolitana do Recife que se encontra relativamente próxima da faixa
equatorial. A direção predominante dos ventos é sudeste.

3.2MOR}'OLOGIA

Na região estudada são distinguidos três tipos morfológicos principais (fig. 3.3),
segundo Alheiros (1 998):

- o planalto rebaixado litorâneo;

- os tabuleiros costeiros da Formação Barreiras;

- áreas baixas da planície flúvio-marinha.

o planalto rebaixado litorâneo conesponde às areas elevadas com relevo ondulado,
moldados sobre o embasamento cristalino com cotas variand o entre 60424 m (serra do urucu
no município do Cabo de Santo Agostinho).

os tabuleiros da Formação Barreiras apresentam um ¡elevo plano a ondulado, com
cotas variando em tomo de E0 a 150 metros, sobrepostos aos sedimentos flúvio-marinhos das
Bacias Cabo e PE-PB e sobre as rochas do embasamento cristalino.
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Esses tabuleiros são sub-horizontais, com a baixa declividade no sentido do litoral,

mostrando-se em alguns locais fortemente recortados pelo ciclo erosivo iniciado no

Quaternário e também pela erosão atual em desenvolvimento, gerando relevos com vertentes

íngremes e vales em "\I' fortemente encaixados, esculpidos pela rede de drenagem local.

As áreas baixas, da planície flúvio-marinha costeira, apresentam cotas inferiores a l0

metros, bem como, mostram um relevo plano. Estas áreas são constituídas por depósitos de

sedimentos quaternários, que possuem ocorrência limitad¿ a uma faixa estreita ao longo da

costa mostrando-se mais larga na porção norte da RMR.

As iireas baixas também coincidem com as planícies.de inundação dos vales de antigos

rios e com as baixadas litorâneas, sendo os principais vales os dos rios Beberibe, Capibaribe,

Jaboatão e Pirapam4 já as baixadas litorâneas constituem uma estreita franja costeira.

O exemplo mais marcante destas áreas baixas na RMR é a planÍcie do Recife, cuja

principal origem está associada as reativações tectônicas do substrato cristalino, tendo como

evidências a ocorrência dos sedimentos da Formação Barreiras, sob os depósitos flúvio-

marinhos da planície do Recife (Albuquerque & Leal, l97E).

3.3 -SOLOeVEGETACÃO

Os tipos de solo e vegetação são condicionados pelo binômio geologia-clima da

região. Nas áreas da planície flúvio-mæinha ocorre um solo arenoso com vegetåção nativa

rala e herbácea, enquanto que nas partes mais baixas e alagadas desenvolve-se uma vegetação

típica de mangues sob a influência das águas das marés .

A ocorrência da vegetação de grande porte na planície flúvio-marinha consistg na

sua maior parte, de plantas alienígenas trazidas pelo homem para fins ornamentais,

paisagísticos e,/ou econômicos.

Os manguezais vem sofrendo a ação antrópica com o crescimento urbano desordenado

principalmente nas praias das periferias das cidades da RMR.
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O mapa de domlnios de coberturas vegetais da RMR (fig. 3.a), elaborado pela

FIDEM (1995) apresenta a distribuição espacial da vegetação, onde pode-se observa¡ o

grande domínio das iíreas de cultura de cana-de-açúcar, anteriormente ocupadas pela Mata

Atlântica.

Observa-se também na figura 3.4 que na faixa litorânea predomina os coqueirais

como vegetação antrópica e os mangues como vegetação nativa.

Nota-se também no mapa da fig. 3.3, que nas ¡áreas de recarga dos principais

aqüíferos da RlvfR, predomina a cultura de canaviais, o que contribui para a contaminação

difr¡sa das águas subterrâneas por defensivos agrícolas ( pesticidas, herbicidas, fumigantes e

fertilizantes), os chamados agrotóxicos, utilizados no plantio da cana-de-açucar.

Nas ¡á¡eas elevadas do embasamento cristalino e dos tabuleiros da Formação Barreiras,

encontra-se a Mata Atlântica, cuja característica é a de vegetação densa" onde se destacam

árvores de grande porte e copadas, já profundamente devastadas pela ação do homem que a

substituiu pela monocultura da cana-de-açucar.

As ¡â'¡eas de Mata Atlântica na RMR encontram-se reduzidas aos cumes de alguns

morros sob controle do ßAM,\ mas que ainda vem sofrendo queimadas para a fabricação de

lenha.
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4. cARAcrERrzAÇÃo cnor,ócrcA;EsrRATrcruinrc¿ u
ESTRUTURAL DA RMR

¿.r nlrnooucÃo

A Região Metropolitana do Recife @MR) pode ser subdividida em quatro unidades

principais, do ponto de vista geológico, estratigráfico, estrutural e hidrogeológico (Fig. a.l):

- Embasamento Cristalino.

- Bacia Sedimentar Pernambuco-paraíba.

- Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo.

- Planície do Recife.

Tratando-se da base principal para o entendimento da hidrogeologi4 neste capítulo

estão descritas as principais feições geológicas, estratigráficas e estruturais de cada uma

destas unidades e de seus principais aqüíferos.

4.2. GEOLOGIA E ESTRATIGRAFIA - CONHECIMENTOS ATUAIS

A análise das descrições litológicas dos perfis dos poços de captação de água,

existente na RNIR, mostra-nos sucessivas alternâncias entre camadas de areias, siltes e

argilas, com bastantes misturas de litologias. Esta informeção litológica não está isenta de

erros, visto ser resultado de distintas interpretações por partp das muitas empresas

perfuradoras que atuam na RMR.

A seguir encontra-se descrita a estratigrafia da RMR (frg. a.Ð com as características

litológicas, estruturais e potørcial hidrogeológico das principais unidades, da mais antiga para

a mais recente:
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Pré-Cambriano - Embasamento Cristalino

Fonte: Alheiros et al. (1995) - Adaprado e
Modificado

Figura 4.2 - Coluna Estratigráfica das Bacias pemambuco-paraiba e Cabo na RMR



4. 2. I Embasømento Crìstalino (Pré-Camb¡iønol.

Ai rochas cristalinas afloram extensivamente na porção oeste da Região Metropolitana

do Recife ao longo de toda a borda das duas bacias sedimentares e servem de substrato

impermeável para os sedimentos destas (ver fig 4 3 - mapa geológico da RMR). É a unidade

geológica que predomina geograficamente na a¡ea estudada, ocorrendo principalmente na

porção central e sul.

Estas rochas pertencem ao Complexo Migmatítico Granítico do Terreno Pernambuco-

Alagoas (Santos & Brito Neves, 1984), que é constituído por um conjunto de rochas

graníticavgnáissicas dos mais variados tipos texturais, predominando os migmatitos, gnaisses

e granitos.

O embasamento cristalino constitui-se de granitos, granodioritos e gnaisses graníticos

na porção sul do Lineamento Pemambuco, ao passo que na porção norte predominam rochas

deformadas e migmatitizadas predominantemente de composição granítica, tais como
gnaisses e migmatitos diversos, desde os mais foliados até os tipos mais homogêneos. Essas

rochas caracterizam-se como reservatórios de baixa potencialidade de água subterrânea,

sendo consideradas pelos hidrogeólogos como o substrato impermeável das rochas das bacias

sedimentares do Cabo e Pernambuco-paraíba.

4.2.2 Bacia VulcanoSedímentør do Cøbo

A Bacia wlcano-sedimentar do cabo ocupa toda a faixa costeira sul do Estado de

Pernambuco e possui uma forma alongada na direção N408, e uma largura média de l0 km na

porção emersa. o limite desta bacia é feito ao sul pelo Alto de Maragogi (limite dos estados

de Pernambuco e Alagoas), ao norte pelo Lineamento pemambuco com direção aproximada

E-w (na planlcie do Recife), e a oeste limita-se por falhas normais com o Terreno

Pemambuco-Alagoas. Ëm discordância é recoberta pelos sedimentos de idade Crøácea até o
recente preenchendo a Bacia. Trata-se de uma bapia do tipo rift (RiÊ do cabo) com espesso

pacote sedimentar, atingindo mais de 3.000 metros de espessura.
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Esta bacia se diferencia em estrutur4 estratigrafia e hidrogeorogia da Bacia
Pernambuco - Paraiba. Estruturalmente devido ao seu aspecto não homoclinal (um padrão
graben-horst), na qual o Lineamento pemambuco funcionou como uma barreira à evolução do
rift do cabo, ao passo que do ponto de vista estratigráfico diferencia-se por possuir as

unidades liticas mais antigas de toda a faixa sedimentar entre pemambuco e paraíba. Do
ponto de vista hidrogeológico diferencia-se pelo menor potencial quantitativo das suas águas

subterrâneas.

Formação Cabo (Cretáceo Inferior )

ocorre exclusivamente na Bacia de mesmo nome, e seus afloramentos mais

setentrionais conhecidos ocorrem na periferia da cidade do Recife, imediatamente ao sul do
Lineamento Pernambuco e a oeste do aeroporto dos guararapes. Este lineamento é tido hoje
como o limite das Bacias sedimentares norte @acia pem¿mbuco-paraíba) e sul @acia do
Cabo).

Apresenta-se em sua maior parte recoberta pelos sedimentos recentes do quatemiirio
(aqäífero Boa Viagen¡ Cosra et al. 1994).

sua litologia é muito variada, sendo constituída de conglomerados polimíticos de
matriz arcosean4 arcóseos, siltitos, argilitos e arenitos.

As espessuras são muito variáveis, desde algumas dezenas de metros até mais de 2.000
metros, conforme os perfis (em anexo) revelados pelos poços: 2-cpE-l-pE (pETRoBRÁs),
perfurado na praia do cupê e 9-JG.l-pE (GovERNo Do ESTADO DE PERNAMBUCO-
CPRM- PETROBRÁS) na praia de piedade, municipio de Jaboatão dos Guararapes.

Na planície do Recife esta Formação apresenta-se com um percentual elevado de
argila em todas as flícies, o que rhe confere uma baixa permeabiridade, fato este responsável
pelas baixas vazões dos poços perfurados nesta áLrea.



Formação Estivas (Cretáceo Médio )

como a anterior, sua ocorrência restringe-se à porção sul da RMR. constitui-se por
uma seqùência clástico-ca¡bonática depositada discordantemente sobre a Formação cabo.

Nesta formação predominam na base arcóseos carbonáticos, crescendo verticalmente a

participação carbonática até caracterizar, no topo, margas e calcarios dolomíticos fossilíferos.

Sua maneira de ocorrência (manchas isoladas) bem como sua natureza litológica, não

lhe conferem uma vocação aqüífera.

Formação Ipojuca (Cretáceo Inferior a Superior)

A Formação Ipojuca é composta por um conjunto de rochas vulcânicas de composição

extremamente variável, desde basáltica até riolítica. Estas rochas apresentam-se como
derrames, sills, plugs e diques, nos municípios do cabo e lpojuca. Esta formação não fomece
interesse como aqtiífero, podendo ainda agravar as condições de porosidade e permeabilidade

das rochas da Formação Cabo e Estivas que funcionam como encaixantes.

X'ormação Algodoais ( Coniaciano)

É composta por um pacote de arenito friável, maciço, composto de fragmentos
angulosos de quartzo e feldspato em matriz mais fina areno-argilos4 com cor avermelhada.

A Formação Algodoais foi iniciarmente designada por Lima Filho et ar (r99a), e
posteriormente foi subdividida em duas unidades informais (Água Fria e Tiriri) por Lima
Filho (19e8).
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A unidade basal Água Fria é constituida por congromerados com seixos de tufos e
rochas wlcânicas, dispersos numa matriz arcoseana gfoss4 composta por feldspato e quartzo.
Estes conglomerados passam gradativamentg da base para o topq para um arenito grosso
maciço de matriz argilo arenosa.

A unidade superior Tiriri é composta por um arenito congromerático de cororação
branca e creme, de granulação média a gross4 essencialmente quartzoso, com presença de
fragmentos de rochas wlcânicas.

Esta formação apresenta elevado potenciar aqüífero para a porção sul da Rrr4R, em
virtude das boas características de porosidade e permeabilidade desses sedimentos.

4. 2. 3 Bøcìa Sedimentar pernambuceparafüø

A Bacia costeira pernambuco-paraíba, situada na porção norte da RrvfR, é formada
por uma seqùência de rochas sedimenta¡es cretáceas pertencentes ao Grupo paraíba que
mergulham suavemente para leste, com incrinação da ordem de 2g m/km e cuja espessura
aumenta gradativamente na direção do oceano atlântico (leste).

Esta seqüência sedimentar (fig. a.Ð, é estratigraficamente subdividida em:

Formação Beberibe basal, arenítica de idade cretácea (santoniano_campaniano);

Formação Gramame, calciiria do cretáceo superior (maestrichtiano);

Formação Maria Farinha, calcária do terciário inferior (paleoceno);

Formação Barreiras, sedimentos areno-argilosos continentais de idade terciá:ia_
quaternâria (pliocênicos - pleistocênicos).

Aparecem ainda, os sedimentos diversos do euaternii,rio como: aluviões, sedimentos
de praia, terraços ma¡inhos holocênicos e preistocênicos, de mangue, flúvioJagunares e, ainda
outros sedimentos indiferenciados que recobrem praticamenfe toda a planície do Recife.
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Os depósitos inconsolidados aluvionares mais recentes, estão restritos às calhas

fluviais e eventuais te[aços marginais preservados nas áreas ocidentais, sobrepostos ao

embasamento cristalino. Este embasamento é considerado como pré-cambriano Indiviso e

pertence ao compartimento geotectônico da província da Borborema.

Formação Beberibe (Cretáceo Superior )

Ocorre extensivamente na Bacia PE-PB (norte da RMR) assentada diretamente sobre o
embasamento cristalino. sua espessura média é da ordem de lg0 m, alcançando valores
máximos de 250 metros na zÐna litorânea entre olinda e Itamaracá. Regionalmente, as

espessuras aumentam de oeste para leste, havendo entretanto uma tendência de redução no
sentido norte-sul.

A porção inferior da formação é caracterizada por arenitos continentais quartzosos de

granulações variáveis, com intercalações de siltitos e folhelhos, enquanto na parte superior
predominam arenitos duros, compactos, com abundante cimento calcífero (facies litorânea).

com base nestas diferenças litológicas e algumas particularidades locais, alguns

hidrogeólogos (costa et al, 1968 e Batist4 1984) subdividiram a Formação Beberibe em dois
sub-niveis denominados de aqüífero Beberibe Inferior (a parte basal, mais silicosa) e aqüífero
Beberibe Superior (a porção superior, calcífera).

Regionalmente, aparece entre os dois sub-níveis uma camada ou níver semipermeáver

(síltica ou argilosa) de coloração cinza esverdeada (facies lagunar) e com espessura variável,
tendo em média 10 metros. Esta seqüência sedimentar, embora subdividida em sub-niveis,

constitui um sistema hidráulico único. Na sua maior parte ocone como um aqüífero
confinado drenante, com forte anisotropia e permeabilidade vertical menor em relação à

horizontal.

Em areas restritas, este nível síltico-argiloso funciona como aquitardo, separando os

dois sub-níveis, e condicionando um comportamento de semi-confinamento para o sub-nivel
inferior. As características litológicas deste aqüífero proporcionam uma estratificação química
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das suas águas, com águas cloretadas e mais agressivas na porção inferior e águas

carbonatadas com dureza elevadas na porção superior.

Formação Gramame (Cretáceo Superior )

Ocorre restritamente ao longo de uma faixa estreita norte-sul e descontínua na porção

leste da bacia sedimentar em questão. Da cidade de Olinda para norte aparece recobrindo os
arenitos calcíferos da Formação Beberibe em contato concordante e gradacional.

Esta formação é composta por sedimentos carbonatados, iniciados por arenitos
calcíferos que gradam para calcários arenosos" culminando no topo com calc¿írios dolomíticos
e margosos muito fossilíferos.

Sua espessura máxima" detectada em poços, não ultrapassa 100 m. As características
dessa formação, não lhe conferem importância como reservatório de água subterrânea,
principalmente por apresentar águas com dureza elevada.

Formação Maria Farinha (Terciário )

Esta formação, embo¡a constitua uma unidade estratigráfica individualizada em termos
de conteúdo faunístico, tem ca¡acterísticas litológicas e modo de ocorrência idênticos aos da
Formação Gramame. Dispõe-se concordantemente sobre a Formação Gramame,
consequentemente, sua importância é também fraca para água subterrânea.

Formação Barreiras (Terciário - euaternririo)

ocone principalmente na porção ocidental da faixa sedimentar da zona nortg
ocupando mais de 50%o da á¡ea da RMR Norte, recobrindo discordantemente e
indistintamente o cristarino e as formações cretáceas e terciárias da Bacia pE-pB.

corresponde à zona de tabuleiros entrecortados por vales estreitos e profi.rndos. As exposições



desta formação no litoral sul não são significativas, ocorrendo sob
morros isolados, conforme pode ser visto no mapa geológico (fig. a 3).
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a forma de pequenos

A litologia caracteriza-se por areias argilosas e argilas

continental, exibindo localmente níveis a¡enosos mais grossos.

constitui um sistema aqüífero merecedor de atenção na zona norte,
seqüência aqüífera freátic4 com níveis confinados em profrrndidade.

4.2.4 Sedimentos Recentes (OuaÍenárío)

variegadas, de origem

A Formação Barreiras

caracterizado por uma

São areias variadas, argilas, rimos e vasas, de origem continental ou marinh4
ocorrendo nos vales dos rios, ao longo das praias e em zonas de mangues. Esses sedimentos
ocolTem em toda a Região Metropolitana do Recife e são particularmente desenvolvidos na
Planície do Recife onde receberam em superficie a designação de sedimentos
Indiferenciados, ao passo que em subsuperficie foram denominados por costa et al (r994) de
Aqüífero Boa Viagem. Estes sedimentos sobrepõem aos sedimentos cretácicos e terciários das
duas Bacias sedimentares ocoûentes na área e possuem uma espessura média em torno 50
metros e máxima de 90 m.

Embora possam constituir localmente bons armazenadores de água subterrânea, a
importância como aqûífero é comprometida na pla¡rície do Recife, em razão da sua
wlnerabilidade à contaminação por águas salinizadas e/ou poluídas.

4.3 - ARCABOUCO ESTRUTURAL

oliveira (1993;199\ com base nos dados gravimétricos da faixa sedimentar da Região
Metropolitana do Recife (RMR) descreve o mapa do arcabouço estruturar (Fig. a.a) da RMR
como três grandes á¡eas de comportamento teøônico-sedimentar-hidrogeológico

diferenciados, a Bacia sedimentar cabo, a Bacia sedimentar pernambuco-paraiba e a planície

do Recife. A análise desse Mapa Estrutural juntamente com a geologia da região, revelou à
luz dos conhecimentos atuais algumas conclusões importantes e de indiscutível significado
para a compreensão do modelo hidrogeológico da área estudada.
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Dois principais eventos tectônicos estão relacionados à formação da pranície

sedimentar do Recife, o primeiro é o grande falhamento transcorrente que atravessa todo o
Estado de Pernambuco na direção E-w ingressando no piauí, trata-se do denominado
"Lineamento Pemambuco" que no Recife passa na altura da Bacia do pina. Este Lineamento,
de direção E-w e de atividade Brasiliana, é uma mega-falha de rejeito direcional e
deslocamento dextral, que possui ramificações oblíquas sigmoidais de direção NE-s\¡/ e
rejeitos sinistrais.

o segundo é o falhamento de direção aproximada N-s que corta a região sur do
Recife na altura do cabo e lpojuc4 sendo o responsável pelo extravasamento de lavas
wlcânicas basálticas e traquíticas da Bacia cabo. Esses falhamentos tracionais alcançaram
também a Planície do Recife, tendo sido encontrado traquitos em vários poços perfurados até
a base da seqüência sedimentar na região sul do Recife.

Ao que tudo indica, ocorreram reativações do farhamento E-w, antes do cretáceo, que
provocar¿rm um afundamento escalonado dos blocos centro e norte da planície sedimentar,
fazendo a antiga falha transcorrente (reativada por gravidade) atua.r como uma barreira onde
foi "estanc¿da" à progressão da Formação Beberibe.

De acordo com costa et ar. (1994) a idade relativa desses três eventos estruturais é
assim interpretada: o farhamento transcorente E-w foi o mais antigo, provavermente ainda
do Pré-camb¡iano; a reativação desse falhamento que acametou no sistema escaronado E_w é
de idade pré-cretácica, enquanto que o sistema de farhas gravitacionais N-S é posterior ao
Cretáceo,

A PLANT.D Do RE.IFE situa-se no rimite das duas bacias acima citadas. o rimite
entre ¿s bacias é ma¡cado pelo rineamento pernambuco. o lado correspondente a Bacia
Pemambuco-Paraíba possui parte da sua área representada pera Formação aqüífera Beberibe
que segundo oliveira (rgga) está depositada num graben raso e assimétrico. Na porção
pertencente a Bacia Cabo há ocorrência da Formação aqüífera Cabo.

o substrato impermeáver dos sedimentos aqùiferos da planicie do Recife é composto
ao sul do lineamento pemambuco por uma camada de derrame basáltico da Formação
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Ipojuc4 conforme resultados das descrição das lâminas petrográficas (em anexo) das
amostras coletadas nos poços situados na rua padre carlos Leôncio, s/n, Imbiribeira e na rua
Francisco da cunha, 1065, Boa viagem, nas profundidades de 9g,00 e 136,00 metros,
respectivamente. Ao norte do lineamento Pernambuco o substrato impermeável é constituído
pelo embasamento cristalino.

O Rift, que marca a conformação da Bacia vulcano-sedimentar do Cabo, teve o
aporte de sedimentos marcado por um intenso pÍocesso de tectônica extensional que produziu
falhamentos de grande rejeito, farhas transconentes de direção Nw-sE e pacotes
sedimentares clásticos espessos de dimensão e formas geométricas distintas.

Este sistema de falhamentos associado ao magmatismo intrusivo compartimentou a
Bacia Cabo em blocos tectônicos e/ou células estruturais com características geológicas e
hidrogeológicas distintas.

o controle da rede de drenagem e de alguns contatos ritológicos, bem como a origem
de blocos tipo grabens e horsts, com destaque para o Graben do cupe-suape e candeias e
Horst do Cabo-Gaibú, são aþns dos fatores resultantes da atuação dos esforços extensionais
gerados durante a separação do Continente Gondwana.

observa-se ainda qug além do indiscutíver efeito do magmatismo intrusivo juro-
cretáceo no condic.ionamento hidráulico da Bacia cabo, as litologias da Formação cabo
sofreram a ação de viírios der¡ames basálticos.

A Bacia sedimentar pernambucoÆaraíba (pE-pB) ocone a partir do Lineamento
Pernambuco ao longo de todo o lito¡al norte da Região Metropolitana do Recife (RMR),
constituindo uma faixa continental que, exibindo largura média em torno de 20 km, estreita_se
quase que abruptamente nas proximidades do Lineamento pemambuco, para assumir uma
largura média de 8 km. Estruturarmente apresenta-se como uma homoclinal, com o
embasamento cristalino mergulhando suavemente para leste. i) ca¡aúenzadapor estruturas de
pequeno rejeito e pacotes sedimentares pouco espessos, produzidos pof processos tectônicos
flexurais.
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Sendo assim, foram identificada na RMR cinco direções preferenciais de falhamentos:
E-W, NNE-SSW, NW-SE, ENE-WSW e N-S. Observa-se, ainda que, a tectônica na RMR
tem uma forte influência no controle dos seus recursos hídricos e no controle do traçado de
cursos d'água de superficie e em particular nas águas subterrâneas, além exercer importante
papel nas variações significativas na espessura de aqüíferos, como o Aqüífero Beberibe, em
parte decorrentes dos falhamentos observados, delimitando áreas com maior potencial hídrico.

o estudo da geologia estrutural na RMR permite uma melhor compreensão do seu

modelo hidrogeológico, e conseqüentemente, dentre outras contribuições, conduz a
otimização de perfurações, buscando a diminuição de custos e uma maior produtividade.
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5 - CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ÈUPERFICIAIS

s.l -rNTROpucÃo

Neste capitulo encontram-se abo¡dados, de forma sintetizada, as ocor¡ências das
bacias hidrográficas e os aspeçtos quantitativos dos recursos hidricos superficiais da Região
Metropolitana do Recife (RMR). os estudos hidrológicos nesta região ainda são escassos, não
permitindo um melhor detalhamento dos regimes fluviométricos.

5.2 REDE HIDROGRÁFICA

Face a crescente urbanização da Região Metropolitana do Recife, sua rede
hidrográfica encontra-se em geral muito modificada e com graves problemas de qualidade de
água. A rede hidrográfica da RMR é.na maioria das situações utilizada indevidamente como
meio receptor de águas residuais, águas pluviais contaminadas e lixos.

A urbanização e a ocupação desordenada das margens dos rios geram problemas de
e¡osão dos leitos, assoreamento e inundações e/ou alagamentos, comprometendo a qualidade e
a quantidade dos recursos hídricos superficiais passiveis de serem captados.

A rede hidrográfica é caracterizada pelo baixo curso com regime perene alimentado
pelas restituições subterrâneas no período seco. Sua rede de drenagem apresenta intensa
erosão lateral, acarretando a formação de meandros divagantes que fazem com que o leito dos
rios e riachos serpenteie pela faixa litorânea.

os rios que drenam a RMR (fig. 5. r) ca¡acterizam-se por apresentar um padrão do tipo
inegular a dendrítico com uma direção preferencial E-w. Esta rede hidrográfica compreende

as bacias descritas a seguir:
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Figura 5.1 - Recursos Hídricos de Superficie e Suas Áreas de Proteção.



5.2.1 - Bacia do A¡atu:ø

Estende-se por uma area de aproximadamente 210 km2 e tem como cursos d,água
principais os rios Itapirema e Jardim. Todos seus cursos d'água ocorrem fora da ¿|rea de
estudo, com exceção do riacho Jardim que possui um pequeno trecho dentro da RMR.

5.2.2 - Bacia do Botofogo

Abrange uma área de 280 km2 e tem como cursos d'água principais os rios catucii5
cumbe, Pilão e Botafogo. sua bacia hidrográfica se dispõe de forma paralera e segue no
sentido oesteleste desaguando no canal de santa cruz. o rio Botafogo é de importância para
o abastecimento d'água da Região Metropolitana do Recife, coraborando com 17,66%o do
abastecimento público da RMR.

5.2.3 - Bacia do Jagaarihe

A bacia do rio Jaguaribe drena a Ilha de Itamaracá com curso d,água muito limitado,
sendo o abastecimento d'água nesta ilha feito fi.¡ndamentalmente pela captação de pogos

tubulares públicos e privados.

5.2.4 - Bacia do Igarassu

Com uma ârea de 164 km2, a bacia do rio lgarassu possui uma rede de drenagem com

padrão alongado e sentido oeste-leste, desaguando no canal de santa cruz. possui cursos

d'água com regime muito regular, sofrendo apenas uma pequena redução não significativa de

sua vazão durante a estação seca. Tem como principais cursos d'água os rios pitanga e

uting4 que já vêm sendo explotados para o abastecimento público através de pequenas

barragens de derivação, e ainda os rios conga, bonança e Tabatinga, que possuem capacidade

mais reduzida.
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5.2,5 - Baciø tk¡ Timbó

A bacia do rio Timbó está situada totalmente na RMR e corre no sentido oeste-leste

desaguando diretamente no Oceano Atlântico. Este rio tem como principais afluentes o rio
B¿rro Bra¡co e o riacho Desterro. cobre uma area de 104 km2 e tem apenas o rio Barro
Branco como manancial aproveitável.

5,2.6 - Bacia do Parøtibe

com 118 km2 de ârea, esta bacia tem apenas o rio pa¡atibe como manancial

aproveitável para abastecimento, o qual já vem sendo utilizado para atender a demanda

d'água do distrito industrial de Paulista.

5.2.7 - Bacia do rio Bebertlte

Esta Bacia possui uma rede hidrográfica de 79 km2 e, através do seu curso d,água

principal (rio Beberibe), vem sendo utilizada pela coMpESA para o abastecimento d'água
urbano. Entretanto sua rede de drenagem está sendo intensamente tomada pela expansão

urbana desordenada (loteamentos populares, conjuntos residenciais, favelas, entre outras

edificações) de modo que, em futuro próximo, as suas águas estarão reduzidas e/ou poluídas

por despejos u¡banos (lixo, esgoto, etc.), tornando inviável o seu uso para abastecimento

d'água potável.

5.2.8 - Bøcis do Capíbaríbe

A bacia do rio capibaribe é de grande importância para a RMR contribuindo para o
sistema de drenagem das águas superficiais, bem como, é o principal manancial hídrico para

abastecimento público. Esta bacia possui uma extensa rede hidrográfica com uma área de
7 557 kt#, que corresponde a 7,64%o da área do estado de pernambuco. o rio capibaribe é o
principal curso d'água desta bacia e a sua nascente está localizada na Serra da Jararaca, no
município de Jataúba a uma altitude de 1.000 metros no agreste de pernambuoo, a
aproximadamente 200 km de distância da cidade do Recife.
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A maior parte desta bacia se estende pela zona do agreste de clima semi-árido, onde o

rio Capibaribe apresenta um regime intermitente. Na planície do Recife sua rede de drenagem

é perene e do tipo meandrante, formando ilhas na sua desembocadura para o mar.

O rio Capibaribe ao longo do seu curso d'água atravessa va¡ios núcleos urbanos, onde

recebe grande quantidades de cargas contaminantes provenientes das atividades urbanas

(64,2%) e industriais (35,8%) segundo o relatório da CPRH (1998); estando suas águas

poluídas antes mesmo de chegar a RN\ onde a situação se agrava mais ainda pois este rio

passa a atravessar áreas mais densamente urbanizadas.

Atualmente são explotadas apenas as sub-bacias dos rios Tapacurá, Várzea do Una e

Muribeca, afluentes do rio Capibaribe, que estão incluídas como áreas de mananciais para

abastecimento de água da RMR. O rio Tapacurá é atualmente o mais importante manancial

d'água para abastecimento da RMR com uma capacidade de acumulação de 1,60 x 108 m3,

valendo ressaltar que face à sua grande extensão fora da Região Metropolitana do Recife e

devido ao fato de receber despejos de esgotos urbanos e industriais merece cuidados

especiais.

A bacia do Capibaribe é atualmente monitorada por onze (11) esta@es operadas pela

CPRH, destas estações oito (8) estão situadas na RMR.

Seus principais afluentes pela margem direita são: rio do Mimoso, riacho Aldeia

Velh4 rio Tabocas, rio Fazenda Velha, riacho Doce, riacho Carrapatos, rio Cachoeira, riacho

das Éguas, riacho Caçatuba, rio Batatã, rio Catunguba, rio Goitá e rio Tapacurá. Na margem

esquerda destacam-se: rio Jataúba, rio Caraibeira, rio Mulungu, rio Olho d'Água, riacho Pará,

rio Tapera e riacho Doce, riacho Tapado, riacho do Manso, riacho Cajaí e riacho Camaragibe.

5.2.9 -BaciadoTejìpió

Com uma area de aproúmadamente 93 kmz, esta bacia possui um manancial pequeno

para o aproveitamento de abastecimento d'água potavel para a RMR. Atualmente contribui

com uma pequena vazão de 0,38 m3/s , para o abastecimento público d'água do municipio do

Recife, possuindo uma bacia hidrográfca de apenas 2 (dois) km2 e cujas possibilidades de

ampliação são nulas.
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5.2.10 - Bocia ù¡ faboatfut

Com uma superficie de 431 km2, esta bacia vem sendo aproveitada para o
abastecimento d'água através dos afluentes do seu curso principal, o rio Jaboatão, para

atender o municipio de Moreno. os seus afluentes captados são: o rio Duas unas e o
Mussaíba. o rio Duas unas, principal afluente, é captado através da barragem de acumu.ração

de mesmo nome construída a montante da cidade de Jaboatão, cujo manancial abastece pane

da Região Metropolitana do Recife e o riacho Mussaiba abastece a vila Militar do 14"

Regimento de Infantaria, estes são os principais cursos d'água explotados.

A drenagem da bacia do rio Jaboatão é bastante densa apresentando ramificações

características de planície aluvial, ou seja em todos os sentidos. Destaca-se aí a Lagoa olho
D'água e as áreas alagadas do seu entomo.

Estão previstas ainda para serem implantadas outras captações na bacia do Jaboatão.

Mais precisamente no Rio Jaboatão e nos seus afluentes carnijó, Mangaré e Zumbi.

o rio Jaboatão recebe, nas cidades de Moreno e Jaboatão a descarga da rede de esgoto
e os residuos das indúst¡ias ali instaladas, tornando suas águas imprestáveis para o
abastecimento d'água potável para a RMR. A captação neste rio deve ser efetuada antes de
passar por estas cidades.

5.2.11 - Bøcia do Pirapamø

Esta bacia possui uma area de 589,2 km2 e um comprimento de 7r,5 km. Seu rio
principal, o rio Pirapama, nasce no município de pombos na zona da Mata de pemambuco e a
sua foz ocorre no estuário do rio Jaboatão. o rio pirapama atravessa os municípios de
Pombos, vitória de santo Antão, Escada, cabo, Moreno, Ipojuca e Jaboatão. Estes quatro

últimos municípios fazem parte da RMR. A importância desta bacia no contexto da área

metropolitana, prende-se ao aproveitamento de seus afluentes e seus mananciais de
abastecimento d'água.



55-

os principais afluentes do rio Pirapama pela margem direita são: o Riacho camassari

e o Rio Utinga. Pela margem esquerda encontra-se o Riacho dos Macacos, o Rio Cajabuçu, o

Dois Rios e o Rio Gurjaú que é o mais importante. No rio Gurjaú está situado o manancial

que abastece os municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho através da

Barragem de mesmo nome. As águas do rio Gudaú possuem uma rede hidrogrríûca de 114

km2, sendo responsável ainda pelo abastecimento de grande parte da Zona sul da Região

Metropolitana do Recife.

Atualmente engontra-se em fase de projeto a Banagem de São Brás no rio Gurjaú, a

montante da Barragem já existente, pretendendo-se com esta ampliar o abastecimento d'água

nesta parte da RMR (1,10 m3/s equivalentes a um aumento de7,43%o do total da oferta d'água

na RMR) devido ao considerável aumento nesta área da demanda urbana e industrial.

Ao longo de seu percurso, o rio Pirapama atravessa uma região constituída na sua

maior parte de vegetação nativa e de ca¡aviais além da presença de engenhos de aguardente,

usinas de açúcar e do distrito industrial do Cabo de Santo Agostinho.

No rio Pirapama está em fase construtiva uma barragem de mesmo nome, com

capacidade de fornecer uma vazão de 5,6 m3/seg. sua conclusão depende da liberação de

verbas federais e deverá oferecer considerável contribuição para o abastecimento d,água da

RMR nas suas porções central e sul teoricamente acabando com o racionamento d'água hoje

existente.

o aproveitamento para abastecimento d'água potável, principalmente do rio pirapama,

somente é possível quatro quilômetros a montante da zona urbana da cidade do cabo onde

não recebe a pesada poluição urbana e industrial.

5.2.12 - Baciø da Massøgana

Esta bacia vem sendo utilizada para o abastecimento d'água do complexo Industrial

de Suape e parte da cidade do cabo, através de barragens executadas nos rios Bita e utinga de

Baixo.



5.2.13 - BacÍø do lpojaca

sua rede de drenagem situa-se na porção sur da Região Metropolitana do Recife e
ocupa uma superficie de 3.514 km2 , correspondendo a 3,55yo da area do estado de
Pemambuco, possuindo 294 km de curso d,água.

Seu rio principal, o rio lpojuca, nasce nas encostas da serra do pau D,arco, numa
altitude de 900m no município de A¡coverde no interior do Estado de pemambuco.

o rio Ipojuca atravessa vá¡ias sedes municipais destacando-se: Belo Jardim, caruaru,
Bezerros, c¡ravatâ, Escada e Ipojuca, este último na RMR. seus principais afluentes são pela
mafgem esquerda os riachos: ,,Â,ngelo Novo, da onça, Mocós, do Meio e pata choca, e pela

margem direita os riachos do Mel, papagaio, Liberal e pau Santo.

A exemplo da bacia do rio capibaribe, esta bacia merece cuidados especiais, face ao

grande volume de despejos industriais e domésticos que é lançado no seu curso principal.

Está prevista a construção de barragens de acumulação no rio Ipojuca para o

abastecimento do complexo Industrial de suape e, tambénL para o abastecimento urbano da

RMR

5.2.14 - BøcÍa do Merepe e Bøciø do Maracaípe

As informações hidrológicas destas bacias são ainda escassas, não permitindo maiores

comentários. Localizam-se na parte sul da RMR e são pouco estudadas.

A Bacia do Merepe possui pequena rede hidrográfica cujo o rio principar é o rio
Arimbi, que possui uma extensão em torno de l5 km.

A Bacia do Maracaípe localiza-se no extremo sul da RN{R, possuindo uma pequena

rede hidrográfica cujo rio principal é o rio sibiró com regime perene, que possui uma

extensão em torno de 30 km. No ve¡ão (estação seca) este rio é alimentado pelas restituições

de águas subterrâneas.



Destaca-se no extremo sul do estado de Pernambuco, fora da área de estudo, a bacia

do Rio Sirinhaem, que poderá servir no futuro como uma potencial fonte de água potável para

aRMR.

5.3 - ESTIMATWAS DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS DE SUPERFÍCIE DA

RMR

A população da Região Metropolitana do Recife é atendida pela Companhia

Pemambucana de Saneamento (COMPESA) no abastecimento de água tratada através de

cerca de 630.000 ligações para um total de3.087.847 habitantes (IBGE-1997).

A COMPESA utiliza mais de 80% de sua oferta d'água para abastecimento

urbano com os recursos hídricos superficiais. Os principais dados das disponibilidades

hídricas superficiais, estão descritos na tabela 5.1. Esta tabela aborda os dados de vazões

estimadas e mananciais disponíveis, para a ampliação do sistema de abastecimento d'áryua

para consumo da R-ltß, com base nas características de cada bacia hidrográfica abordada

anteriormente neste capítulo.

As vazões nominais que vem sendo explotadas dos mananciais hídricos superficiais e

subterrâneos, perfazem atualmente 10,19 m3/s, ou 2ó,41x106 mt/mês, enquânto a demanda

total atual é da ordem de 12,0 m3/s ou 3l,lxl06m3/mês, gerando portanto um déficit de 1,81

m3/s ou 4,69x10u m3/mês (COMPESA 1996).

Segundo Costa et al.(1998) esse déficit é bem maior, pois há de ser considerado o total

das perdas do sistema, que alcançam atualmente a cifra de 3,95 m3/s, quase a metade da.Íryuia

captada e faturada pela COMPESA na Rl,4R, dentre perdas de faturamento, vazamentos na

rede de distribuição de água (há tubulações até mesmo do ano de 1915) e desperdicios nas

residências dos consumidores, onde existem ligações clandestinas, adulteração em

hidrômetros e consumidores que, embora pagando a tarifa mínima, consomem muito mais

água.
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As ofertas d'água dos mananciais de superfìcie da RMR também estão apresentadas na

tabela 5.1, onde encontram-se descritos os dados das ofertas atual e adicionais em fase de

execução de obras e as ofertas ainda disponiveis, perfazendo, no caso de se efetuar todas as

obras de captações possíveis, um total de 30,89 m'/s, o que daria para abastecer a RMR até o

ano 2.020.

Observa-se que dentro do atual sistema ofertado pela COMpESd as águas

subterrâneas participam com apenas 9,57o, representado por cerca de 120 poços distribuídos

nos municípios de Abreu e Lima, Igarassu ,ItamaracáI, Olinda, paulista, e Recife.

Entretanto, existem, somente no município do Recife, mais de 2.000 poços perfurados

para abastecimento d'água potável de particulares, principalmente condomínios de edificios,

prédios públicos, clubes sociais, hospitais, etc., além de v¡írios outros perfurados em industrias

localizadas na zona norte da RMR. Além disto com o intenso racionamento d'água iniciado
desde 1993, houve um incremento no número de firmas distribuidoras de água potável na

RMR. Estão cadastradas na CPRH 65 empresas de caro-pipa, todas captando água através de

poços nos aqüíferos cabo, Algodoais e Beberibe. Em certas por@es da cidade, como o Bairro
de Boa viagem alguns condomínios se abastecem quase que exclusivamente destas empresas.

Quanto a utilização de água subterrânea em propriedades particulares, com base nos

dados obtidos e compilados nesta tese verifica-se que admitindo uma vazão média de 40

m3/dia por cada poço para abastecimento humano no municipio do Recife e de 20 m3/dia para

o restante da Rl'{R, obtém-se um valor em torno de 6,0 x 104 m3/dia no Recife e mais 1,0 x
lOa m3/dia no restante da RMR.
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Tabela 5.1 - oferta e Disponibilidade no Abastecimento d'Água da Região Metropolitana do

Recife

(leee)

OFERTAATUAL

ùrstema m'/seg %o Totajf apacura./uuas Unas 3,65 35.82
'o!4rogo r.80 17 ^66rvlgnJope r.00 9.81

\rurJau 0.96 9.42
öeDefibe 0,44 4.32
Suape 0.40 3.92
ljors l-rmiios 0.13 |.27
JaþoatAo/Jangadinha 0.1I 1.08
Lùm.DI 0-10 0.98

guas lubterr¿ineas 1-60 r5.70
Subtotal t 0,19 t00

OFERTAS ADICIONAIS EM FASE DE EXECUÇÃO DO SISITMA

Sistema m'/ses Vo'lotal
Pirapama 5,60 84.85
Va¡zea do Una./Caoib a¡ib e 1_00 15.15

Subtotal 6,60 100

MANANCIAIS DISPONÍVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA

Rio m'/seg Yo Total
Sirinhaém (40 km até a cidade do Cabo) 7-00 47.30
Ipojuca (25 km até a cidade do Cabo) .00 20"27
Caraú, em Itaquitinsa (30 km até ETA-Botafoso) -50 r0.14
Arataca e Itapirema (30 km até ETA-Botafoso) -30 8.78
Gurlaú em São Braz l0 7.43
Iaboatão 0.90 6,08

Subtotal 14,80 100

Total Geral 30,E9 100

Fonte: COMPES



5.4 _ OUALIDADE DA ÁGUA DA REDE DE DRENAGEM DA RMR

A classificação da qualidade das águas dos principais rios que drenam a RMR é

efetuada pela companhia Pernambucana do Meio Ambiente - cpRH - através da sua rede de

monitoramento de qualidade de âgua (tabela 5.2). os dados apresentados neste capítulo

foram compilados do relatório anual (1998) da gerência de recursos hídricos desta empresa

que os dispõe para a sociedade no início do ano subseqüente ao monito¡amento.

Os parâmetros indicadores de qualidade analisados nas estações de monitoramento da

CPRH foram: temperatura, pH, cor, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de

oxigênio, nitrato, amônia, fósforo, cloreto, condutividade elétrica, sólidos totais e coliformes

fecais.

Em algumas estações de amostragem foram analisados o cádmio, chumbo, cobre,

cromo total, níquel, zinco, ferro, manganês e o índice de fenóis.

Os principais indicadores de qualidade da água de superfîcie adotados no Brasil estão

descritos a seguir:

Oxigênio Dissolvido - OI)

o oxigênio dissolvido (oD) indica a capacidade de um corpo d'água natural manter a

vida aquática. o oxigênio dissolvido em níveis adequado é essencial para a manutenção de

processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais e estações de tratamento de

esgoto.

Na análise do oxigênio dissolvido podem ser avaliados os efeitos de resíduos

oxidáveis sobre os corpos de águas receptoras e a eficiência do tratamento dos esgotos,

durante a oxidação bioquímica.
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Tabela 5.2 - Estações de Amostragem da Rede de Monitoramento da CPRH na RMR

ESTAçOES

ATIVAS

LOCALTZAçÃORto

BACIA DO RìO BOTAFOGO

BF 2-20 n¡o gotafoqo, em frente à Vila Arar¡pe, 400 m à lusant€ da C¡a. Agro - lndustr¡al de

,garassu.

BF 2-30 Éotalogo, à jusante da lndûstr'ra ìNAGRO, ponte na BR-î01-None

BACIA DO RIO IGARASSU

lG 2-30 Rìacho do Pat¡to, n¡san te da lndítstuia Êlekeiroz do Nordesle' ltechadal

rG 2-55 Rìo lgarassu, ant¡ga ponte de acesso à c¡dad€ de lgarassu

tG 2-60 Rio Tâbat¡nga, ponte na PE - 036.

BACJA DO RIO PARATIBE

PA 2-26 Rio Parat¡be, à Juaante dos Conjuntos Hablfaciona¡s Mur¡beca e da cld¿de de

Peul¡stå.

PA 2-50 RJo Parâf¡be, potfe D¡ PE-ot gue lige Río Doce ao Jatrgâ-

gAcr¡ oo o rtMeÕ

TB 2-30 Rio T¡mbó, à ¡usante da ant¡ga ¡ndústrlas GE,ALBA

TB 2-35 Airo¡o Dæterro, à Jusante da antlga lndústrla Wolf do Brasll s'A'

CANAL DE SANTA CRUZ

sc 2-30

-canãl 

de santa cruz, ponte que liga a localidade de ltapissuma a llha de

llamaracá.

BACTA ÐO RIO BEBERIBL

BE 2-17 nio eeberföe, na captação de água da coMPEsÁ, em calxa O'água.

BE 2.30 Rio Morno, afluente do rio Beber¡be pela malgem d¡relta, ponte sobre o mesmo

na Estfada do Cumbq acesso à Linha do T¡lo.

EtE 3-35 Rio Bebet be, ponte sob¡e o mesmo rra tttd Datvd de Ottvet¡a' en' tÌêt'tê ã

llldúslriã de Bebldas Antårtica.

BE 245 R¡acho Lava Trlpa, afluente do Bebel¡be pela malgem esquerda' na sua foz

s¡tuada à Av, Plesidente Kennedy.

BE 3-50 R¡o Beberlbe, na ponte de acesso a Pe¡¡dnhos, após ¡ecebet o Canal Vasco da

Ga¡na.

BACIA DO RIO CAPIBARIBE

cB 2-60 Rlo Caplbaribe, após recebef seus afluentes Goitå e Tapacurå" Ponte å montante da

Uslna Tìítma.

cB 2-65 nio fJþàcura, atluente do cap¡bar¡be pela margem d¡re¡ta' locaf da barragem do

Tapacurá, captações d'água pele GoMPESA,

tiB z-Iu R¡o Caplbaribe 500m àjuaante da us¡na Tl{¡ma,

cB 2-72 Rio CaÞiba¡ibc, na antiga batragem, a lusante dG são Lourenço da Mãla.

cB z-ao Rlo Cap¡bår¡be, ponte sobre o mesmo, ao f¡nal da Av. çaxanga'

cB 2-90 Rlo Cap¡barlbe, no Parque de Sôntana, ponte de pedestre sobre o l¡o

cB 2-96 R¡o Caplbafibe, ponte sobre o mesmo, na rua Eng' Aþdlas de carvalho, ttha do Reuro'

em frente ao Spo¡t club Rec¡te.
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Tabela 5.2 - Continuação

BACIA DO RIO TEJIPIO

TJ 3-23 R¡o Tellplô, na porne do Molocolonbó

fJ 3.25 R¡o Tejlpió, pfóx¡mo a Bac¡a do P¡na, Jusante da antlga lndústr¡a Bacard¡, ns ponte paulo

Guerra.

BACIA DO RIO JABOATAO

JB 2-15 KIO J , mon¡ante da uslna Bulhoes e barragem de captaçao d'agua da

JB 3-20 ttro JsDoâ¡ito, JuÊante da Us¡na AulhÕes, ponle de pedeslre prórlrDo ¡ Ay. G¡l- DâDlas

Eafteto.

JB 3-22 Rlo Jaboatão, a montante da confluêncla com o r¡o Ouas ljna6 e jusante de parte da

áre¡ urbana ds C¡dåde de Jsboåtão

JB 3-36 FOo Duas lJnaat próx¡mo a sua foz, na cldade de Jaboatão, perto do G¡núsio da REFNE.

JB 341 Rio Jaþoatão, na ponae Armlndo Mourd, por aás do 14 BIMZ do Exé¡cito, em Jaboa,Gio,

JB 3-65 R¡o Jaboatão, ponte em concreto, após ¡eceber o r¡o Suassuna, próxìmo a ant¡ga Usìna

Mur¡beca.

JB 3.76 Rio Jaboatão, na ponte da BR-lol em Potezlnha.

BACIA DO RIO PIRAPAMA

P? 2-1lJ R¡o P¡rapama, na ponte do antigo Engenho Pirapama, 2,5 km àjusante do Engenho p¡tri.

PP 2-20 Rio Pir¡p¿rDa, å jusarte do EngeDtro C¡c hoeitinha,

PP 2-¡f' Rlo Pirapama, ponte no mesmo à ¡usante do deságüe do Riacho Dois Braços.

PP 2-50 Rio P¡rapama, local da baÌragem de captação d,água pela COMPESA, arÌtes do
Cotonif¡clo José Rulino,

PP 347 Rlo curraú, ponte na antlga rodov¡a, 200m à moRtante da ponte na BR-101-sul

PP 3-76 Rao Pirapdmá, po¡te na estfdda de acesdo âo antlgo Engenfto Cêdfo.

PP 3{O Rio P¡råpama, ponte em esttada de acesso, à Jussnte da ReffnaçõeÉ ¿e Milho ¿o Brasf
Ltda.

BACIA DO RIO 
'POJUCARio lpojucå, ponte àjusante da us¡na Unlão

lpojuca, ponte nr BR-l0l åJusante da cldade de Escada,

Rlo ,poJuca, ponúe n a PE6O. à ¡ttsdnte dd Ustna lpolucalkm ,7).

Rlo tpo¡uca, àJusante da Usina Salgado.
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A completa ou quase completa depleção de oxigênio dissolvido na RMR ocorre

principalmente nos rios Igarassu, Beberibe, Capibaribe, Pirapama e Ipojuca, apenas os rios

Botafogo, Capibaribe e Pirapama apresentam trechos onde não há depleção de oxigênio

abaixo de 4 mg/L e possuem uma média anual das estações > 4, conforme relatório técnico da

CPRH (1ee8).

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO

A demanda bioquímica de oxigênio de uma água é a medida da quantidade de

oxigênio necessária para consumir a matéria orgânica contida na água mediante processos

biológicos aeróbicos. É normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumida

durante um determinado período de tempo (24 horas, 5 dias ), numa temperatura de incubação

específica. o tempo de referência mais usual é de 5 dias (DBos), a uma temperatu¡a de

incubação de 2ffC .

os maiores âumentos em terrnos de DBo, num corpo d'água superficial, é provocado

por despejos de esgoto doméstico. o elevado teor de matéria orgânica no rio pode induzir à

completa extinção do oxigênio na Íryt4 provocando o desaparecimento de peixes e outras

formas de vida aquática.

os valores mais elevados, e portanto de maior poder poluente, são encontrados em

alguns trechos dos rios Igarassu, Bebe¡ibe, Jaboatão, pirapama e Ipojuca.

A média dos valores anuais menos elevados ocorreram nos rios Botafogo, pa¡atibe e

capibaribe, considerando que os valores obtidos nas estações de suas nascentes são bem

menos poluídas do que o seu curso dentro da RMR.



Bactérias do Grupo dos Coliformes

As bactérias do grupo dos coliformes são consideradas os principais indicadores de

contaminação fecal. O grupo dos coliformes é formado por um número de bactérias que inclui

varios gêneros.

O uso da bactéria coliforme fecal como parâmetro indicativo da poluição sanitaria é

devido a ocorrência restrita desta bactéria ao trato intestinal de animais de sangue quente. É

de importância para indicar a possibilidade da existência de microorganismos patogênicos,

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica tais como: cólera,

leplospirose, esquistossomose, hepatite, febre tifoide, disenteria bacilar e etc.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica as água superficiais como

altamente poluídas e impróprias para abastecimento de água através do tratamento

convencional, quando estas apresentam coliformes fecais acima de 20 mil NMP/I00 ml.

Todos os trechos dos rios monitorados apresentaram determinações de coliformes

fecais elevadas para os padrões, ou seja, acima de 1.000 NMP por 100m1.

A melhor condição ainda encontrada foi no trecho do rio Capibaribe a montante da

cidade de São Lourenço da Mata e no rio Ipojuca na saída da cidade de Sanharó. No rio

Beberibe detectou-se a pior condição dentre todos os rios da RMR em relação à contaminação

por coliformes fecais.

Os resultados da média anual do monitoramento dos parâmetros de DBO, OD e

Coliformes fecais efetuado pela CPRH no ano de 1997 nos principais rios da RlvfR, estão

descritos na tabela 5.3.
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Tabela 5.3 - Média A¡ual dos Parâmetros DBO, OD e Coliformes fecais analisados pela

CPRH nos postos de monitoramento das Bacias Hidrogtáñcas da RMR

BÂcIÄ Parâmetro: N.ll{.P. de

Coliformes Fecais p/100ml

DBO/ano

Média (mg/l)

OD/ano

Médin (mg/t)

Bacia do Botafogo 2r.903 a1 5,2

Bacia do Igarassu 39.995 6,5 2,6

Bacia do Paratibe 160.000 s,45 t<

Bacia Beberibe 136.122 18,5 1,6

Bacia do Jaboatão 160.000 21,25 J

Bacia do Capibaribe 48.438 3,29 5,7

Bacia do Pirapama 39.530 17.7 7

Bacia do lpoj uca 82.200 10,6 3,6

* Média anual das estações de coleta

A tabela 5.4 mostra uma compilação de valores de DBO, OD e Coliformes fecais que

encontram-se dentro dos padrões de potabilidade no Brasil, confoÍne a Resolução do

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n" 20, 18/06/86, 102; decreto n" 79.367,

de A9103/77 , 120; Portaria n" 5ó-BSB, de l4/O3177, 122; NTA 60, 129. Resolução n" 25, de

1976, 132.

Tabela 5.4 - Padrões de qualidade ambiental segundo o CONAMA

Parâmetro Unidade Classes das águas (CONAMA -1216186l

I 2 J 4

OD mg/lO' >6 >5 >4 >2

DBO mg/lO' <10

Coliformes fecais n" /100mL 200 1000 4000
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Segundo a resolução do CONAMd as águas são divididas em doces, salobras e

salinas, segundo seus usos preponderantes são classificadas em nove classes (Tabela 5.5).

Tabela 5.5 - Classes das águas e seus diversos usos

Destino døs Åguøs Classes das dguøs

I t 3 4
I. Abastecimento doméstico

a. sem tratamento prévio ou com simples
desinfeção

b, apos tratatnento convencionol
c. apos tralamento avançado

2. Agricultura irrigadø de produtos de consumo "in
natura"
3. Recreação de contdlo primário (natação, esqui-aquático

mcr<n hot

4. Preservação de peixes (e demais espécies da fauna e da
flora )

5. Dessedentacão de rebanhos
6. Naveøatão
7. Hqrmonia paisagßtica

8. Abastecimenlo indastrial
9- Inisacão
10. Usos menos exipentes

Índice de Qualidade da Água - tQA

Os índices de qualidade da água vêm sendo utilizados mundialmente como

¡epresentativos da qualidade das águas superficiais com vista ao abastecimento humano de

água potável. O IQA é um valor calculado a partir dos parâmetros representativos da

qualidade das águas superficiais, com seus pesos relativos.

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo - CETESB

(CETESB, 1992), a partir do estudo realizado pela'l'{ational Sanitation Foundation" (NSF)

dos Estados Unidos da América criou, para a classificação da qualidade de águas brutas dos
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rios utilizados para abastecimento humano, o Índice de Qualidade das Águas (IQA) adotado

no Brasil.

Os parâmetros adotados pela CETESB para compor o IQA como indicadores de

qualidade foram:

o Temperatura ,

. Potencial Hidrogeniônico - pH;

o Oxigênio Dissolvido - OD;

o Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO;

¡ Coliformes Fecais - CF;

. Nitrogênio Total;

¡ Sólidos Totais;

o Fósforo Total e

r Turbidez;

O IQA é calculado pelo produto ponderado dos indicadores de qualidade da água da

rede de drenagem superficial e é matematicamente é expresso por:

n

IQA ¡ = qtwi

i=l

onde : IQA - indice de qualidade das águas (0 a 100);

q¡ - qualidade do i-ésimo parâmetro (0 a 100) obtido do respectivo gráfico da

qualidade em função da concentração ou medida obtida;

rvi - peso correspondente ao i-ésimo parâmetro atribuído em função da importância

desse parâmetro para conformação global da qualidade (número €ntre 0 e 1) de modo que:
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Este índice classifica a qualidade da água bruta para abastecimento público, conforme

a tabela 5.6, a seguir:

Tabela 5.6 - Qualidade da Agua em Função do IQA

OUALIDADE DA ÁGUA IOA Calculado
Excelente 80 - 100

Boa 52-79
Aceitável 37 -5t

Ruim 20 -36
Péssima 0-19

A classifìcação final do índice em ruim e péssima (<32) é imprópria para trat¿rmentos

convencionais.

Para considerar os elementos potencialmente tóxicos que não foram incluídos no

cálculo do IQA, a CETESB adotou um indicador bivalente, o indice tóxico (IT), que

considera os seguintes parâmetros: Ba, Cd, pb, Cu, Cr, Sn, Hg, Zn e fenóis.

Quando um dos parâmetros tóxico considerado for maior que o valor máximo

permitido, o IT adotado assume o valor 0 e quando todos estiverem abaixo do valor máximo

permitido, o IT adotado assume o valor l, assim sendo temos:

n

IQA = IT q¡wi

i=1

o Plano Diretor de Recursos Hídricos do Estado de pemambuco (199g) tomando por

base os resultados obtidos pela cPRH nos anos 1993 e 7994 descreve que, de um modo geral,

a qualidade de água variou de péssima a boa principalmente nos rios Igarassu, Beberibe,

Jaboatão, Pirapama, Ipojuca, sirinhaém e una; de ruim a boa nos rios Goiana, Botafogo,

Timbó e capibaribe e, de ruim a ótima no canal de Santa cruz, este último recebendo muita
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influência do mar. Apenas no local das estações PP2-50 no Pirapama e UN2-42 no Una, a

água esteve dentro da faixa de boa qualidade para aproveitamento em abastecimento público

de água.

5.5 - PRINCIPAIS I'ONTES DE POLUICÃO DOS RECURSOS TIÍDRICOS
SUPERFICIAIS NA RMR

As fontes de poluição dos recursos hídricos superficiais na RMR são diversas, sendo

as principais os efluentes industriais e os esgotos domésticos, podendo-se ainda destacar o

chorume escoado dos lixões e os vazamentos dos derivados de petróleo dos postos de

combustíveis.

Os esgotos doméstìcos representam a maior fonte de poluição orgânica para os rios

que drenam a RMR. Esta elevada poluição contamina principalmente a população ribeirinha

por organismos patogênicos e inviabiliza o seu uso nas mais variadas atividades sócio-

econômicas,

Outro vilão na poluição desses rios é a indústrias sucroalcooleira, que necessita usar

agrotóxicos nas suas plantações e utilizam as águas dos rios para lavagem da cana de açúcar.

Os níveis atuais de contaminação tomam o uso da água dos principais rios que drenam a

RMR inadequado para o abastecimento humano e atividades de contato primário como por

exemplo a balneabilidade.

s.6- prscussÕEs

A partir dos dados da tabela 5.1 pode-se observa¡ que se os projetos de

barragens/reservatórios forem executados a demanda atual para o abastecimento da RMR

pode ser suprida com os mananciais hídricos superficiais, porém duas questões principais

devem ser observadas:
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- A vulnerabilidade destes recursos à contaminação pontual (disposição de residuos

industriais, cemitérios , lixões, etc) e difusa (herbicidas/fertilizantes nas plantações

de cana de açúcar nos engenhos da região, esgotamento sanitário ausente/precário,

etc) que dificulta a sua explotação.

- A dificuldade de obtenção de verbas para execução das obras e estações de

tratamento convencional para o abastecimento público, pois como observa-se nas

tabelas 5.3 e 5.6, as águas dos rios ba¡ráveis necessitam de tratamento prévio para

serem distribuídas.

Por outro lado, as águas subterrâneas, que nestas últimas duas décadas fo¡am

explotadas intensamente, passariam a ter seu caráter estratégico, sendo utilizada apenas nas

épocas mais secas, quando os reservatórios superficiais não pudessem atender a demanda

d'água

É preciso aproveitar melhor a água e fazer um consumo de forma racional, educando a

população para controlar o desperdicio, combatendo as ligações clandestinas e melhorando o
sistema de distribuição d'água da concessionária de água na RMR.



6 - CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRTCOS
SUBTERRÂNEOS

6.r - INTROpUCÃO

As águas subterrâneas vêm sendo explotadas há mais de 50 anos na Região

Metropolitana do Recife (RMR), porém nas últimas duas décadas houve um aumento

significativo das perfurações de poços nesta região, principalmente devido ao déficit hídrico

motivado pelo crescimento populacional (aumento do consumo d'água) e períodos

prolongados de seca (diminuição da oferta d'água), além do baixo custo e da rápida

instalação dos poços tubulares para captação de água subterrânea'

com base nas descrições litológicas dos perfis dos poços existentes e nos parâmetros

hidrodinâmicos obtidos na literatufa da RlÁR' foi possível definir esta á'rea em domínios

hidrogeológicos com base nas características principais dos aqúíferos explotados.

Na planilha efetuada para esta tese observa-se que os valores dos parâmetros

hidrodinâmicos - coeficienre de transmissividade (T), coeficiente de condutividade hidráulica

(K) e coeficiente de armazenamento (s) - exibem uma grande dispersão de valores, que

resulta primordialmente da heterogeneidade da própria litologia das formações aqüíferas e da

sua continuidade no espaço, e também, em pafte, devido ao fato dos poços captarem água de

uma ou mais camadas produtivas do aqüífero explotado.

os diversos aqüíferos existentes na RMR podem ser enquadrados nos seguintes

domínios hidrogeológicos :

- Planície do Recife

- Bacia Pemambuco-Paraíba @acia PE-PB)

- Bacia Cabo

- Embasamento Cristalino

os domínios da Bacias Pernambuco-Paraiba, Bacia cabo e Planície do Recife são

constituídos por aqüíferos de porosidade primaria ou porosos, dotados de porosidade e

permeabilidade boas a regulares ao passo que o domínio do Embasamento Cristalino é
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representado pelo aqüífero fissural, de rochas duras fraturadas, com baixas porosidade e

permeabilidade.

O aqüífero Beberibe ocorrente nos Domínios da Bacia Pemambuco-Paraíba e Planície

do Recife é o que apresenta melhores condições hidrogeológicas no contexto da Região

Metropolitana do Recife (RMR), e é atualmente o mais perfurado por poços tubulares para

captação de água para abastecimento público e privado.

A seguir estão descritas as principais características hidrogeológicas por domínio.

6.2. DOMÍNTO DA PI,ANÍCIE DO RECIFE

Este Domínio localiza-se na região leste da RI\zlR, abrangendo uma área com cerca de

110 km2 (a% da RMR), correspondendo morfologica e geologicamente a uma planície fluvio-
marinha, situada nos limites das Bacias Sedimentares do Cabo e pE-pB.

O sistema aqüífero na planície do Recife é produtivo e constitui-se essencialmente por

três camadas aqüíferas, a saber:

- Aqüifero Boa Viagem

- Aqüífero Cabo

- Aqüífero Beberibe

o primeiro aqüífero citado ocorre a partir da superficie. Trata-se de um aqüífero

f¡eático ou livre, de idade Quaternária, que é composto por sedimentos diversos (aluvionares,

dunares, de prai4 eluvionares, etc.) com permeabilidades elevadas.

As duas últimas formações aqüíferas cretáceas são resultantes das várias invasões e

reg¡essões do mar no ambiente lacustre existente nesta fegião à época. Em conseqtiência,

estas camadas rochosas apresentam, como ressaltado anteriormente, alternância de camadas

argilosas, siltosas e a¡enosas, produto da sedimentação desenvolvida em ambiente marinho
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e/ou fluvial-continental. As formações argilosas ¡esultantes não têm assim uma estrutura
contínua, formando camadas lenticulares de até alguns metros de espessura.

Neste domínio hidrogeológico os sedimentos da Bacia sedimentar pE-pB são
caracterizados pela ausência da Formação Maria Farinha que âpenas aparece a partir de
olind4 e pelo modo de ocor¡ência da Formação Gramame que aparece em subsuperficie
como lentes delgadas em á'reas restritas, mais precisamente na porção nordeste da planicie do
Recife. os sedimentos da Formação Beberibe constituem o aqüífero mais explotado neste
domínio.

os sedimentos da Formação cabo, que pertencem a Bacia vulcano-sedimentar
cabo, constituem a segunda formação aqüífera mais exprotada na RMR; Nesta planície, o
aqùífero cabo é explotado em profundidade até o limite da formação que faz contato com o
substrato impermeável do derrame basáltico da Formação Ipojuca.

A alimentação das águas subter¡âneas na planície do Recife é feita por infiltração das
águas pluviais, rios e lagoas existentes neste domínio hidrogeológico, e os seus principais
exutórios são o oceano Atlântico, a evapotranspiração, os rios capibaribe e Jaboatão e a lagoa
Olho d'Água,

A maior parte dos poços perfurados neste domínio, é de uso privado (condomínios,
empresas, residências e hospitais) e estes possuem profundidades médias de 140 metros e
máximas de 220 metros. Nas suas construções são utilizados, em boa parte, revestimentos de
tubos de PVC geomecânicos . As vazões de exprotação e especifica média, nestes poços,
variam entre 8 a 19 m3fir e 0,5 a 4,5 m3lhlm, respectivamente para os principais aqüíferos
explotados .

Os principais aqüíferos ocorrentes neste domínio estão referenciados na tabela descrita
a seguir (tabela 6.1), na ordem do mais recente para o mais antigo.



Tabela 6.1 - Seqüência dos Aqüíferos do Domínio da Planície do Recife

IDADE AQÜÍFERO ESPESSURA

urÉnn1m¡
coNsTrTUrÇ.Ã,o

LITOLÓGICA

Quaternrírio Boa Viagem 40 Areias, siltes e argilas

Cretáceo Superior Beberibe 80 Arenitos com intercalações de

siltitos e argílitos

Cretáceo Inferior Cabo 70 Arenitos, siltitos e argílitos.

Os modelos hidrogeológicos das porções norte e sul do Domínio em questão estão

dispostos nas figuras 6.1 e 6.2, respectivamente. complementando estes modelos foram

elaborados, a partir dos dados compilados, os poços-tipo de captação da planície do Recife

(em anexo).

Abaixo encontram-se descritas as principais características médias dos poços

perfurados neste domínio (tabela 6.2), com base nos dados compilados.

Tabela 6.2 - síntese das características Médias dos poços perfi.¡rados nos Aqüíferos do
Domínio da Planície do Recife com base nos dados do cadastro hid¡ogeológico em anexo.

PARÂMETROS AeÜÍFERos

Cabo Beberibe Boa Viagem

Vazão (m"lh) por poço 8 l9 l7

Nivel Estático (m) 3l 26 9

Nível Dinâmico (m) 53 41 t7

Vazão Específi ca (m'lh/m) 0,5 2,8 4,5

Profl¡ndidade do Poço (m) t26 t26 )1

Resíduo Seco (mg/l) 290 180 465

N." de Poços Cadastrado * 465 431 451

A¡ea de Ocorrência (km') 46 54 106

* Número de poços utilizados do cadastro em anexo para o cálculo das características
médias dos aquíferos do Dominio da planicie do Recife.



-75-

MoDELo Hr DnocEolóclco

w
o

E
6 7 I gkm

0

- 100
Ê

- 200

- 300

I Reritero Boa Magem (S€d¡mentos inconsolidados diversos do euaternário)

I lquitard Gramame (Sedimentos calcleros do cretáceo)

Aqúífero Beberibe (Sed¡mentos arenosos do Creùíceo)

Em basamento Cristalino

Falha normal

Fig. 6.1 - Modelo Hidrogeológ¡co E-Wpara a Bacia PE-PB
no Domínio da Planície do Recife

W
ffi
\



-76-

MODELO HIDROGEOLÓGICO

W
0

E
6km

Praia de Piedade
o

- 100

- 2q)

- 300

- 400

- 500

=-600
- 700

- 800

- 900

- looo

- 11(X)

+

+

tr
t
u
ffi
\

Aqúífero Boa Viagem (Sedimentos inconsolidados diversos do Quaternário)

Rocitæ Vulcânicas (Denanr de basalto e traquito da Forrnação lpoJuca)

AqüÍfero Cabo (Sedimentos arenosos do Crekiceo)

Em basamentoCristalino (Pró.Cambriano)

Falha

Fig. 6.2 - Modelo Hidrogeológico E-w Para a Bacia cabo no

$alinrciade (ern Natl) 31.366 a 47.048 mgll

$alinidade {em NaCl) 71.284 mgil

Domínio da Planície do Recife



-77 -

Os parâmetros hidrodinâmicos médios dos aqüíferos desse domínio da Planicie do

Recife foram calculados a partir dos dados dos poços que encontram-se em anexo. Na tabela

6.3, a seguir, estão descritos os resultados obtidos.

Tabela 6.3 - Parâmetros Hidrodinâmicos Médios dos Aqüíferos do Domínio da Planície do

Recife

PARAMETROS AQÜÍFEROS

HIDRODINÃMICOS Cabo Beberibe Boa Viagem

T (m4s) 8,1 X l0-4 2,5 x l0'5 1,3 x l0-r

K (n/s) 1,6 x 10-5 ')< x l0-) 3,7 x lD-a

p l0-2 1,8 x l0-r

S 104 3,7 x lOa

T : Coeficiente de Transmissividade K = Coeficiente de Permeabilidade

¡r: Porosidade eficaz (condição de livre)

S = Coeficiente de Armazenamento (condição de confinado)

6.2.1 - Aqüífero Boa Viagem

O Aqüífero Boa Viagem (designado por Costa et al., 1984) é em via de regra, livre,

muito heterogêneo, de pouca espessura e alta permeabilidade. É constituído por sedimentos de

aluviões, dunas, sedimentos de praia e mangues em subsuperfìcie.

Aflora em quase toda a superficie da planície do Recife, recobrindo os sedimentos do

Aqüífero Beberibe e Cabo. Na região oeste desta planície o Aqüifero Boa Viagem é o mais

explotado e está assentado diretamente sobre o embasamento cristalino, sua espessura média

é de 40m, como constatado nos bairros do Curado, Cidade Universit íria, Y itrzea, Engenho do

Meio, Caxangá e Dois Irmãos.
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Os poços perfurados neste aqüífero são ¡elativamente rasos, devido principalmente a

espessura reduzida deste pacote sedimentar, onde, além dos poços tubulares perfurados com

máquina totalmente penetrante no aqùífero, há varios poços feitos a trado e manualmente a pá

e picareta. Os poços perfurados a trado chegam a atirrgjr até 20m de profundidade, enquanto

os poços perfurados manualmente (cacimbões e poços amazonas), podem atingir até 10

metros de profundidade.

A profundidade média dos poços existentes neste aqriífero é de 27 metros, com a

grande maioria situada entre 20 e 40m.

Os parâmetros hidrodinâmicos do Aqüifero Boa Viagem na planície do Recife ainda

são pouco conhecidos, em função do baixo número de testes de aqüífero e produção

realizados neste .

Foram cadastrados 451 poços rasos neste aqüífero, porém pode-se especular que há

mais de 1000, tendo em vista os seus baixos custos construtivos, dos quais a grande maioria

dos poços não são perfi:rados por profissionais qualificados e sim por poceiros sem nenhuma

qualificação técnica aumentando os ¡iscos de contaminação destas águas subterrâneas.

Apesar da vulnerabilidade à poluição de suas águas subterrâneas e da heterogeneidade

de suas caracteristicas geológicas e hidrogeológicas, o volume d'água explotado do aqüífero

Boa Viagem é significativo, em função das suas vazões médias de 17 m3lh e do grande

número de poços perÂ;rados.

Este aqüífero desempenha um papel importante na alimentação das águas subterrâneas

dos aqüíferos Cabo e Beberibe, pois ao longo de toda a sua superficie não urbanizada e

pavimentada recebe recarga através das chuvas, através dos trechos influentes da rede

hidrográñca da área deste domínio hidrogeológico, e ainda, das perdas significativas por

vazamentos da rede de abastecimento e saneamento público que atingem em tomo de 40Vo da

oferta d'água na RMR (4 m3/seg¡ ou seja 31,54 x 106 m3/ano.

Uma estimativa aproximada da recarga pode ser efetuada considerando uma taxa

média de infiltração de l5%o da precipitação para uma superficie de 110 km2, e partindo de
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uma precipitação média de 2.450 mm/ano segundo as 'l.lormais Climatológicas do

Departamento Nacional de Meteorologia" relativas ao período de 196l/1990 da Estação

Meteorológica de RecifeÆE. Calcula-se então que cerca de 70o/o das perdas por vazamentos l

da rede de abastecimento e saneamento público ocorram na planície do Recife, ou sej4 22,08

x 106 m3/ano, sendo assim:

R : 2,45m/ano x 110 x 106 m2 x 0,15 :40,42x 106 m3/ano

Rt = 40,42 x 106 m3/ano + 22,08 x 106 m3/ano = 62,50 x 106m3/ano

Onde : R : Recarga e Rt = Recarga total

Então a recargå totat é de 62,50 x 106 m3/ano.

As principais características do aqüifero Boa Viagem neste dominio hidrogeológico

estão referenciadas na tabela abaixo descrita (tabela 6.4).

Tabela 6.4 - Principais Caracteristicas do Aqüífero Boa Viagem

PARAMETROS CARACTERÍSTICAS

Granulometria dos sedimentos Alternância de areias e argilas

Cimentação dos sedimentos Argilosa ou ausente

Diagênese Incipiente a nula

Material orgânico Conchas recentes, restos de madeira de

paleo-mangues.

Angulosidade/Arredondamento dos grãos Sub-anguloso

Composição mineral Quartzo, feldspato, fragmentos de rochas

cristalinas.

Resi stência à penetração Baixa resistência

Condutividade hidráulica ou permeabilidade. Baixa a elevada *

Transmissividade Baixa a média *

Coeficiente de a¡mazenamento ou porosidade

efi caz (aqüífero livre).

Baixa a elevada *

Vazões Baixa a elevada com média em torno 17

m3/h.

Vazões Específicas Elevadas (4,5 m3lhlm em média).

* De acordo com a litologia dominante.



6.2.2 - Aqüífero Beberibe

Este é o aqüífero mais importante neste domínio hidrogeológico. É o que possui maior

potencialidade e boas condições hidrodinâmicas e hidroquimicas. Vem sendo explotado para

abastecimento d'água por particulares (condomínios, clubes, hotéis, hospitais, colégios,

comércios, industrias, etc.), órgãos e repartições públicas municipais, estaduais e federais,

assim como pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) .

O aqüífero Beberibe encontra-se limitado a sul pelo lineamento Pe¡nambuco e a oeste

pelo embasamento cristalino, possui uma espessura média de 80 metros, aumentando no

sentido de oeste para leste em direção ao oceano Atlântico, atingindo uma espessura de 150

metros na zona de praia entre as praias de Brasília Teimosa e Olinda.

É conhecida já a existência de zonas salinizadas do aqüifero Beberibe na Planície do

Recife, cujos mecanismos, no que tange à intensidade e velocidade do processo, ainda não são

bem conhecidos por falta de estudos específicos.

Essa zonas salinizadas do aqüífero Beberibe no dominio hidrogeológico da planície do

Recife são decorrentes de:

Transferências de águas salinizadas do aqüífero Boa Viagem por processos de

filtração vertical na zonas mais permeáveis que são induzidos pela diminuição das

cargas potenciométricas do aqüífero Beberibe em decorrência dos

superbombeamentos localizados ocorridos.

Contaminação do aqùífero Beberibe por águas salinizadas do aqüífero Boa Viagem

captadas através de poços antigos abandonados e mau construídos, onde não se

procedeu de forma eficaz o isolamento das camadas superiores por cimentação.

Por ruptura do revestimento de poços antigos;

E finalmente, a hipótese de salinização por intrusão marinha, que atualmente é

excluída pelo fato de existir poços no aqüífero Beberibe que produzem água doce
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com baixo valores de resíduos secos ao longo da linha de costa, como por exemplo

na Avenida Boa Viagem, a beira mar da Planície do Recife.

A recarga do aquífero Beberibe, neste Domínio, é efetuada exclusivamente pela

passagem de águas das camadas permeáveis que lhe são sobrejacentes, pois a Formação

Beberibe não aflora nesta porção da RMR.

Tabela 6.5 - Principais Características do Aqüífero Beberibe

PARAMETROS CARACTERÍSTICAS

Granulometria dos sedimentos Predominância de arenitos

Cimentação dos sedimentos Carbonática

Diagênese Fraca a média

Material orgânico lnexi stentes ou restos fosfatados.

Angulosidade/Arredondamenlo dos grãos Semi-arredondado

Composição mineral Quartzo

Resistência à penetração Resistência média ¿ elevada

Condutividade hidráulica e permeabilidade. Média a elevada

Transmissividade Média

Coeficiente de armazenamento ou porosidade

efi caz (aqüífero livre).

Médio

Vazões Elevadas com valores médios de 18 m3/h

Vazões Específicas Regular a boa com média em tomo 3

m3/Wm



6.2.3 - Aqüífero Cøbo

o aqùífero cabo ocorre na porção sul da planície do Recife, limitado ao norte pelo

Lineamento Pernambuco e a oeste pelo embasamento cristalino. A particularidade que

permite individualizar esta área de ocorrência da Formação Cabo, reside na baixa

permeabilidade dos seus sedimentos em função da presença marcante de material síltico-

argiloso.

Há ocorrência neste domínio de áreas com super-explotação deste aqüífero, mostrando

curvas potenciométricas fechadas com inversões das cargas potenciométricas que acarretam

drenança vertical descendente de águas salinizadas do aqüífero Boa Viagem para o aqüífero

Cabo, contaminando-o.

Na região da orla costeira sul da planície do Recife, que abrange os bairros do Pina,

Boa Viagem e Piedade, as águas originalmente de boa qualidade química vêm sendo

gradativamente contaminadas por águas salinizadas de camadas superiores e/ou inferiores

através de drenança vertical descendente e/ou ascendente, em decorrência da superexplotação

do aqüífero Cabo e/ou de poços mal construídos e abandonados.

A superexplotação é verificada em á,¡eas localizadas no bairro de Boa Viagem, onde

há uma grande concentração de poços, que vem ocasionando um rebaixamento muito

acentuado do nível potenciométrico (>70 m ) deste aqüífero.

O valor médio obtido para a condutividade hidráulica dessa formação aqüífera na

planicie do Recife é baixo, refletindo o elevado teor de finos principalmente argilas e uma

compacidade elevada e/ou diminuição da sua permeabilidade em profundidade por influência

do derrame basaltico da Formação lpojuca, que configura o embasamento impermeável desta

camada aqüífera.

As principais características do Aqüífero Cabo neste Domínio Hidrogeológico estão

referenciadas na tabela 6.6 descrita a seguir:
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Tabela 6,6 - Principais Ca¡acterísticas do Aqùífero Cabo

PARAMETROS CARACTERÍSTICAS

Granulometria dos sedimentos Predominância de arenitos argilosos

Cimentação dos sedimentos Argila

Diagênese Fraca a média

Material orgânico Existentes

Angulosidade/Arredondamento dos grãos Arredondado a subarredondado

Composição mineral Quartzo e argilo-minerais

Resistência à penetração Resistência regula¡ a forte

Condutividade hidráulica ou permeabilidade Média a baixa

Coefi ciente de transmissividade Regular

Coeficiente de armazenamento ou porosidade

efi caz (aqüífero livre).

Regular

Vazões Inferiores a 10 m3/h

Vazões Específicas Baixas ( < 1m3/l/m)

Na região do Jordão na Planície do Recife concentram-se a maioria das empresas de

captação e transporte de água potável da RMR. Das 65 empresas cadastradas na CPRH, 26

encontram-se nesta região. As descrições fornecidas para a CPRH pelas empresas

perfuradoras indicam o aqùifero Cabo como sistema aqüífero captado. Entretanto, para esta

tese algumas caixas de testemunhos foram analisadas e as litologias assemelham-se às

descritas por Lima Filho (1998) para a Formação Algodoais. As vazões captadas nos poços

destas empresas são superiores a l0m3/h, as quais são mais compatíveis com o aqüifero
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Algodoais do que com o aqùífero Cabo pois este último sistema aqüífero apresenta

permeabilidade baixa e vazões médias da ordem de 8 m3/h.

6.3 - DOMÍNIO DA BACIA PE-PB

Localiza-se na porção nordeste da Região costeira, estendendo-se desde o município

de Olinda ao de Itamaracár" perfazendo uma á,¡ea de 790 km2 . O recurso hídrico subterrâneo

mais importante deste domínio é o aqùífero Beberibe que vem sendo explotado

principalmente pela empresa concessioná¡ia dos serviços de abastecimento d'água

(COMPESA) para fins de abastecimento público.

Uma das maiores reservas permanentes de água subterrânea da RMR estão contidas no

aqüífero Beberibe no domínio da Bacia PE-PB. A COMPESA/ACQUA-PLAN, em 1982,

estimou uma reserva de 10 x 10e mr para a porção inferior desse aqüífero.

Neste domínio, o aqüífero Beberibe ocorre mais preservado e protegido de

contaminações salinas superficiais, principalmente pelas camadas contínuas e selantes das

Formações Gramame e Maria Farinha que lhe são sobrejacentes, que são de grande espessura

e reduzida permeabilidade vertical.

As Formações Gramame e Maria Farinha não foram consideradas sistemas aqúíferos,

por não possuírem um sistema carstico-fissural desenvolvido, como por exemplo o calcáLrio

Bambuí na Bahia, que permita a acumulação de grandes quantidades de água subterrânea,

sendo explotado por poços que bombeiam até 100 m3/h.

Os poços que foram perfurados nas formações calcárias Gramame e Maria Farinha

foram abandonados, em parte pelos baixos volumes que estas formações oferecem e,

sobretudo pela qualidade de suas águas, que apresentam elevadas dureza de carbonatos e

bicarbonatos.

Apesar disso, desempenham uma certa importância como fonte de recarga do aqüífero

Beberibe na região norte da RMR (de Olinda a Goiana), pois na medida que o aqüífero

sotoposto é solicitado, induz recarga por drenança vertical a partir dos calcários sobrejacentes.
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Ocorrem três aqüíferos neste domínio hidrogeológico: o Beberibe, o Barreiras e os dos

Sedimentos Diversos (tabela 6.7).

Tabe\a 6.7 - Seqüência dos Aqúíferos do Domínio da Bacia PE-PB

IDADE AQÜÍFERO ESPESSURA

MÉDIA (m)

CONSTITUIÇÃO

LITOLÓGICA

Quaternario Sedimentos diversos 20 Areias, siltes e argilas

Tercio-Quartemário Barreiras 50 Arenitos argilosos e argilas

Cretáceo Beberibe 200 A¡enitos, siltitos e argilitos.

O modelo hidrogeológico do Domínio em questão está disposto na figura 6,3.

complementando este modelo foram elaborados, a partir dos dados compilados, os poços-

tipo de captação do Domínio da Bacia Pernambuco-paraíba (Em anexo).

As principais características médias dos poços perfurados neste domínio estão

descritos na Tabela 6.8 a seguir :

Tabela 6.8 - síntese das características Médias dos poços perÂrrados nos Aqüiferos do

Domínio da Bacia PE-PB.

PARÂMETROS AQÜÍTEROs

Beberibe Barreiras Sedimentos Diversos

Vazão (rniÆr) 58 16 25

Nível Estático (m) 35 t3 4

Nível Dinâmico (m) 55 24 13

Vazão Específi ca (m'/h/m) 3,1 T,9 5,4

Protundidade (m) 228 5l t8

Resíduo Seco (mgll) 295 165 < 500

N.o de Poços Cadastrado t7t 26 IJ

Area de Ocorrência (km') 360 550 I00
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MODELO HIDROGEOLÓGICO

o-
- 100J

E 2oo.l

3oo l
400 J

ffi Aqüíferos Diversos do Quaternário (Sedimentos inconsolidados de praia, terraços marinhos e aluvioes)

! eq,iiit ro Barreiras (Sedimentos arenosos e argilosos).

I Aquitarae Gramame (Sedimentos calcíferos do Cretáceo)

ffi Agúifero Beberibe (Sedimentos arenosos do Cretáceo)

ffifl erbu"u.ento cristatino

\ Fatha normat

Fig. 6.3 - Modelo Hidrogeológico E-W Para o Domínio Hidrogeológico
da Bacia PE-PB

I
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A análise dos dados levantados no presente trabalho, pemitiu adota¡ os seguintes

parâmetros hidrodinâmicos médios para os aqùíferos desse Domínio conforme a tabela 6.9

abaixo descrita.

Tabela 6.9 - Parâmetros Hidrodinâmicos Médios dos Aqüíferos do Domínio Bacia PE-PB,

PARAMETROS AQÜÍFEROS

HTDRODINAMICOS Beberibe Barreiras Sedimentos diversos

T lm2lsl 1,9 x 10-3 7.0 x l0-5 10-2
K (m/s) 3-8 x l0-r 1,4 x l0-5 t0-4
u 5 x l0-2 3.5 x l0-2 l0-2
S 2.2 x 10-a

T: Coefìciente de transmissividade K: Condutividade Hidráulica

p = Porosidade eñcaz (condição de aqüifero livre)

S = Coeficiente de armazenamento (condição de aqüífero confinado)

Os dados dos coeficientes hidrodinâmicos médios do aqüífero Beberibe da tabela 6.9

acima descrita, foram obtidos através da análise de vários estudos realizados na Bacia PE-PB,

podendo-se admitir como valores médios mais representativos-

6.3.1 - Aqüdero Beberibe

O aqüífero Beberibe se constitui no principal manancial hídrico subterrâneo da RNIR"

e vem sendo amplamente utilizado para o abastecimento d'água dos municípios da região 
l
:

Metropolitana do Recife Nortq além de suprir d'água os seus parques industriais e :

recreativos.

O aqùífero Beberibe é representado, por uma seqüência de arenitos de granulação

variada, constituída por clastos de natureza silicosa na base, que gradam progressivamente

para sedimentos calciferos no topo, que chega a atingir mais de 300m de espessura na faixa

litorânea.
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Atualmente o aqüífero Beberibe vem sendo super-explotado em áLreas restritas para

abastecimento da RMR norte, aoarretando um significativa redução da sua carga

potenciométrica nestas áreas.

As informações levantadas, sobre o sistema aqüífero Beberibe, indicam um sistema

hidráulico único confinado drenante, com forte anisotropia, apresentando permeabilidade

horizontal maior que a vertical, e limitado na base pelo substrato impermeável do

embasamento cristalino e no topo pelos calcarios das Formações Gramame e Maria Farinha

ou pelos sedimentos da Formação Baneiras.

Observa-se na qualidade fisico-quimica de suas águas subterrâneas um progressivo

aumento de bicarbonatos e carbonatos, da base para o topo do aqüífero, devido ao aumento

acentuado do cimento calcífero na porção superior da Formação Beberibe e a presença de

arenitos calcíferos e calcoarenitos que se intercalam em camadas e/ou lentes de dimensões

variadas.

Este aumento de bicarbonatos e carbonatos, provoca um elevado grau de dureza das

águas subterrâneas na porção superior deste aqüífero, o que vem causando uma limitação na

sua utilização peta COMPESA para abastecimento público da RM\ restringido a explotação

à porção inferior do sistema aqüífero.

A produtividade do aqüífero é elevada a média. Os poços que captam deste aqüífero

possuem uma vazão especifica média em torno de 3 m3lhlm e vazões médias de 5g m3/h. A
qualidade da água é boa, com RS médio de 295 mfl.

A qualidade da água, embora dentro dos limites de tolerância quanto a potabilidade

com RS : 295 mgll (em média), apresenta-se cloretada sódica a bicarbonatada cálcica, oom

aumento da dureza da base para o topo do aqüífero, podendo ocorrer valores acima do limite
tolerado na porção superior do aqùífero Beberibe.

A recarga desse sistema aqüífero ocorre principalmente por infiltração da precipitação

pluviométrica na zona de afloramento da Formação Beberibe e secunda¡iamente por filtração

vertícal descendente na porção conJinada.



6.3.2 - Aqüífero Barreiras

Compreende a maior area aflorante da Bacia PE-PB na RMR e ocupa mais de 70Yo d,e

toda a Bacia.

É constituído por uma seqüência predominantemente areno-argilosa distribuída numa

faixa de largura variável e continua ao longo da borda oeste desse domínio hidrogeológico.

Apresenta espessuras va¡iáveis em torno de 50 metros e está depositado sobre o paleo-relevo

do embasamento cristalino e dos sedimentos da Bacia PE-PB.

Sua explotação é pouco desenvolvida" tendo em vista que sua área de afloramento

ocupa cerca de TOYo ( 550 km) da área deste domínio hidrogeológico. Aparece com maior

importância hidrogeológica quando ocorre sobreposto às rochas do embasamento cristalino,

principalmente na zona rural, onde é explotado por cacimbas e poços amazonas.

A produtividade desse sistema aqüífero pode ser considerada como média, com vazão

específica média em tomo de 1,9 m3/l/m e vazões médias dos poços variáveis em tomo de 16

m3lh

A qualidade da áryua é boa, com média de RS de 165 mg/l . Possivelmente o aqùífero

Barreiras alimenta por drenança vertical descendente, o aqüífero Beberibe nas áreas onde lhe

recobre.

6.3.3 - Aqüifero dos SedÍmentos Diversos

Neste sistema aqüífero estão englobadas todas as coberturas de origem coluvial e

eluvial, os cordões de dunas ao longo da costa e os aluviões recentes ocorrentes ao longo dos

rios e riachos deste domínio aqüífero. Estes foram agrupados em uma única unidade

hidrogeológica, devido a dificil separação destes depósitos com as mais variadas litologias.

A distribuição e a forma espacial deste sistema aqüífero são bastante variadas e estão

condicionadas às suas áLreas de ocorrência e posicionamento topográfico. Este sistema

aqüífero também exibe importância hidrogeológica em áreas localizadas e restritas,
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principalmente na zona urbana e ao longo do litoral, onde é explotado através de poços rasos,

cacimbas, poços amazonas e cacimbões, para o abastecimento de granjas, casas de campo e

de praia.

Seu aqüífero é muito vulnerável à contaminação por águas salinizadas e /ou poluídas,

em função de suas características de aqüíferos superficiais pouco profundos e com horizontes

muito permeáveis.

As características deste sistema aqüífero é de configurar, via de regrE um aqùífero

poroso liwe, litologicamente e hidrodinamicamente muito heterogêneo, pouco profundo (< 40

metros), de espessura reduzida e alta permeabilidade, sendo constituído predominântemente

por cascalhos, areias, siltes e argilas, de texturas variadas.

A variação da litologia e da ocorrência desses sedimentos diversos e das suas

dimensões espaciais, resulta numa grande variação dos parâmetros hidrodinâmicos,

impossibilitando o cálculo de um valor médio que seja representativo para esse sistema

aqüífero.

6.4 - DOMÍNIO DA BACIA CABO

Este Domínio localiza-se na região sudeste da RIVÍR, abrangendo uma ¿irea com cerca

de 300 km2 (l l% da RMR), correspondendo geologicamente à Bacia Vulcano-Sedimentar do

Cabo.

Esta bacia sedimentar é constituída de uma alternância de formações geotógicas de

composições litológicas que comportam desde arenitos a derrames basalticos. Os principais

aqtiíferos oconentes neste domínio estão referenciados na tabela 6.10, na ordem do mais

recente para o mais antigo.



Tabela 6.10 - Seqüência dos Aqüíferos do Dominio da Bacia Cabo

IDADE AQÜfu'ERO ESPESSURA

uÉnr,r,1m¡

CONSTITUIÇÃO

LITOLóGICA

QuaternáLrio Sedimentos diversos 20 A¡eias, siltes e argilas

Tercio-Quafernário Barreiras 40-60 Arenitos, areias e argilas

Coniaciano Algodoais 80 A¡enitos

Cretáceo Inferior Cabo >1.000 Conglomerados arcosianos,

arenitos, siltitos e argilitos.

O modelo hidrogeológico do Domínio em questão está disposto na frgura 6.4. Estes

aqüíferos embora pouco estudados e explotados pelo poder público, desempenham um papel

social de grande relevância na região, pois a grande maioria da população rural é abastecida

através de poços rasos e cacimbas, escavados de forma rudimentar a pá e picareta, pelos

habitantes locais.

Algumas indústrias do parque industrial de Suape, de Ipojuca também abastecem-se

exclusivamente com água subterrânea.

Esta constatação pode ser feita através da análise dos dados do relatório final do

cadastramento urbanístico e social da região de Suape (município de Ipojuca) que abrange

uma área de 270 hectares, com uma população de 1.877 habitantes em junho de 1996.

Os dados do abastecimento d'água desta população estão resumidos na tabela 6.1 1 a

seguir descrita.
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Fig. 6.4 - Modelo Hidrogeológico E-W Para o Domínio da Bacia Cabo
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Tabela 6.I l- Situação do Abastecimento de Água do Complexo Industrial Portuário de Suape

TIPO DE

ABASTECIMENTO

RESIDÊNCIAS

Com Agua

Encanada

Sem Agua

Encanada

Sem Informações

Quantidade % Quantidade % Quantidade
ol

Carro pipa 53 50 18 6

24 5

Poço raso e cacimba 44 4l 272 89

COMPESA l0 9 t4 5

Subtotal t07 25 304 70

Total 435 residências loovo

Fonte: Pesquisa GEAP/SUAPE - maio de 1996.

A seguir estão resumidos sob a forma de tabela os parâmetros hidrodinâmicos médios

dos aqüiferos do Domínio da Bacia cabo. (Tabela 6.12)

Tabela 6.12 - Parâmetros Hidrodinâmicos Médios dos Aqüíferos do Domínio da Bacia Cabo

PAR,{METROS AQÛÍTERos

HIDRODINAMICOS Cabo Algodoais Barreiras Sedimentos Diversos

T (m2ls) 1,3 x 10-z 4,2 x 10-3 1,7 x 10-r 2,0 x 70-5 a2,0 x 10-3

K (r/s) 2,0 x l}a 1,5 x l0a I ,7 x l0-5 l0-3 a l0-5

tl 10" to- 2,0 x l0-3 3,0 x 10-z

s 2,O x lOa

T : Coeficiente de transmissividade

K : Coeficiente de permeabilidade

p = Porosidade eficaz (condição de aqüífero livre)

S : Coeficiente de armazenamento (condição de aqüífero confnado)



6.4.1 - Aqìiífero Cabo

O aqüífero Cabo é o que apresenta maior extensão de oconência na superfÌcie. É

explotado sobretudo para o abastecimento rural, através de cacimbas e poços escavados a pá e

picareta.

Os sedimentos do aqüífero Cabo, foram depositados em fossas tectônicas que atingem

profundidades maiores que 3.000rn, porém o aqüífero ali explotado é apenas o mais

superficial, até a profundidade máxima de 200m.

O aqüífero Cabo é também explotado sob condições de confinamento, prevalecendo

sobre a explotação na condição de livre. Está separado do aqüífero Algodoais por um

aquitard ( Formação Estivas), e é consider¿do o melhor aqüífero da Bacia Cabo apesar de que

em profundidades superiores a 300 metros possui águas imprestáveis com teores de até

30 366 mg/l em NaCl.

Em profundidades inferiores a anteriormente citada a qualidade da água é boa, com

Resíduo Seco (RS) médio, em torno, de 300 mg/I.

A produtividade dos poços perfurados no aqüífero Cabo varia de fraca a média,

apresentando poços com vazões específicas em média de 0,87 m3/h/m e vazões médias, em

torno, de 1l m3/h para um rebaixamento do nível d'água de 25m. A tabela 6.13 apresenta as

características médias para o aqüifero Cabo neste Domínio.

A sua recarga é proporcional a infiltração na área de afloramento deste sedimento que

ocorre a oeste da porção sul da Rl¡fR, conforme pode ser observado no mapa geológico (fig.

4.3), e secundariamente pela drenança vertical dos sedimentos sotopostos a esta formação.
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Tabela 6.13 - Síntese das Características Médias dos Poços Perfurados no Aqüífero Cabo do

Domínio da Bacia Cabo.

PARAMETROS CARACTERISTICAS

Vazão (rni/h) 1l

Nível Estático (m) 2l

Nível Dinâmico (m) 40

Vazão Específica (m"/h/m) 0,9

Profundidade (m) 102

Resíduo Seco (mg/l) 308

N.o de Poços 34

Area de Ocorrência (km") 290

A¡ea de Afloramento (km') 65

6.4.2 - Aqüífero Algotloøis

As caracteristicas de produtividade do aqùífero Algodoais são boas, e a qualidade

química das suas águas são semelhantes as águas subterrâneas do aqüífero Cabo, com média

de RS em torno de 330 mgll.

A CPRM no ano de 1993 perfurou os primeiros poços neste aqüífero, os quais

apresentarâm vazões específicas médias de 2,7 m3/trlm, na i{,¡ea de SUAPE.

6.4.3 - Aqüíftro Børreiras

O aqüífero Barreiras é muito limitado nesta á'rea, ocorrendo em área restrita sob a

forma de morros isolados sobre os sedimentos da bacia Cabo, sendo muito pouco explotado

para abastecimento humano, mostrando uma fraca vocação hidrogeológica.
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A produtividade do aqüífero va¡ia de média a frac4 tendo os poços a vazão específica

entre I e Ql3 m3/h,/m e a vazões em tomo de 3,2 nf lh para um rebaixamento do nível d'agua

de25m.

6.4.4 - Aqüífero dos Sedimentos Dívercos

Os aqüíferos de sedimentos diversos (aluvionares, de praia e terraços marinhos

holocênicos e pleistocênicos) ocorrem principa'lmente em iireas restritas de pequenas

extensões ao longo da faixa costeira de praia. são muito explotados, através de poços rasos

com pequenas vazões (l a2 m3lh), por condomínios, residências e hotéis situados ao longo

das principais praias (Gaibu, Porto de Galinhas e do Cupê) do litoral sul da RMR.

Desempenham um papel secunda¡io não tendo por isso sido calculados os seus parâmetros

hidrodinâmicos neste Domínio.

6.5 - DOMÍNIO DO DMBASAMENTO CRISTALINO

O domínio do Embasamento Cristalino engloba todas as rochas metamórficas e ígneas

aflorantes na RMR numa extensão aproximada de 1.577 km2, ou seja 5?% da RlvfR,

ocupando o extremo oeste desta região.

sua constituição geológica é de rochas do complexo Gnáissico-Migmatítico, dito

embasamento cristalino, representado por gnaisses, granitos, migmatitos, xistos, quartzitos,

rochas vulcânicas, dentre outros tipos líticos, os quais caracterizam o "aqüífero fissural,'.

Nesse meio aqüífero, a água subterrânea encontra-se limitada aos espaços fendilhados

e/ou fraturados, daí ser toda a circulação da água subterrânea efetuada através das fraturas

e/ou fissuras, resulando na denominação de aqi,iifero fissural ou fraturado, para as litologias
que armazenam e possibilitam a extração da água por tal meio.

Estas rochas estão fraturadas ou fissuradas por esforços tectônicos regionais oriundos

da intensa tectogênese superimposta a esta porção da província Borborema ou por alívio de
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pressão em processo erosivo. As rochas cristalinas d¿ área em estudo estão, segundo dados da

literatura e observações de campo, afetadas por uma deformação transcorrente originária de

megacisalhamentos que são ramificações do Lineamento PE. A maioria destes cisalhamentos

orientam-se segundo à direção NE-SW (Oliveir4 1997; Lima Filho, 1998). Estes

cisalhamentos provavelmente estão associados a um sistema de fraturas, que pode ser

controlador, juntamente com o regolito, da potencialidade dos aqüíferos fissurais neste

domínio.

A águ.a subterrânea circula mais rapidamente segundo f¡aturas mais abertas geradas

por esforços de tração. Por isto, seria de se esperar que fraturas geradas por tração, tenham

maior circulação de água. Por outro lado, as falhas, geradas por cisalhamento, seriam

fechadas, e os lineamentos paralelos às mesmas estariam refletindo em subsuperficie,

descontinuidades com baixa circulação de água.

As rochas fraturadas, neste domínio são muito heterogêneas e anisotrópicas não

somente quanto à distribuição e densidade de fraturas, mas também quanto à sua abertura.

A existência de regolito capeando as rochas do Domínio do Embasamento Cristalino é

decorrente do clima mais chuvoso e úmido, que favorece o intemperismo qulmico da rocha,

acarretando a sua decomposição com a oonseqüente formação do manto de intemperismo. A

espessura chega até 30m. Este manto eluvial é constituído principalmente por argilas, que

possuem boa porosidade e baixa permeabilidade, dificultando a recarga do aqüífero fìssural

sotoposto.

O termo manto de intemperismo ou inconsolidado é utilizado para designar tanto

materiais produzidos por intemperismo da rocha subjacente como depósitos de materiais

transportados por coluvionamento e outros processos sedimentares.

Segundo Streltsova (1976), no aqiifero fissural pode-se considerar três meios com

características hidráulicas distintas, a parte superior que apresenta comportamento tipico de

meio poroso, a parte intermediaria que corresponde a um meio com porosidade dupla e a parte

inferior representada por um meio puramente fraturado.
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Utilizando a classificação proposta por Chambel (1989) pode-se conclui¡ que, de uma

maneira geral, os aqüíferos fissurais, podem ocorrer em 3 zonas distintas;

l. Zonas superficiais alteradas;

2. Zonas de profundidade intermediária

3. Zona de rochas compactas e fraturadas.

Localmente as rochas fraturadas do embasamento cristalino constituem dois tipos de

aqülferos de comportamento bastånte distintos: um mais superficial, constituído, geralmentq

pelo regolito intemperizado e/ou depósitos quatemários que se comportam semelhantes aos

meios porosos (zonas superficiais alteradas); e um mais proflrndo, que se constituem das

zonas de proflrndidade intermedia¡ia (meio com porosidade dupla) por rochas compactas e

fraturadas (meio puramente fraturado).

Deste modo todos os eventuais aqüíferos fissurais que possam ocorrer possuem

comportamento correlacionável com pelo menos uma destas zonas produtivas.

O manto de intemperismo ocone n¿ área em estudo mais ou menos conformado à

superffcie topogriific4 com espessuras variando deste alguns centímetros até 30 metros,

geralmente, é seco no verão.

Existe muita dificuldade em avaliar o fluxo de água através do manto de intemperismo

devido à sua grande heterogeneidade. Ele é constituído por solo, solo de alteração de rocha,

rocha muito alterada, e eluvião, além de blocos e matacões de rocha cristalina.

As extensões lateral e vertical, condutividade hidráulica e recarga destes aqüíferos

mais superficiais, são determinadas pela sedimentação cenozóica e história pedogenética.

Esta" por sua vez, é controlada pela composição petrográfica das rochas, condições

morfológicas e climáticas, distribuição e espaçamento de fraturas e pela evolução tectônica.

A produtividade desse aqüífero fissural é fraca, com poços de vazões específicas

inferiores a 1 m3/h/m e vazões inferiores a 3,0 m3lh para um rebaixamento de nível d'água de

25m. A qualidade química da água em geral é boa quando comparada com os outros domínios
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da RMR. Há nestas águas subterrâneas uma predominância de cloretos, e resíduo seco médio

abaixo de 2OO mg/L

Na area em estudo há ocorrências de cacimbas, poços tipo amazonas e poços

escaváveis por processos manuais (pá e picareta) que captam água do manto de alteração.

Também observam-se perfi.rrações mecanizadas (poços tubulares) com profundidades em

tomo de 50 metros captando água em meios fissurados de rocha sã.

O manto de intemperismo, ¿pesar das suas heterogeneidades e produções em geral

baixas a médias, exerce papel importante na recarga e proteøo do aqüifero de rocha sã

fraturada, mesmo quando é pouco espesso. Por este motivo, a sua preservação é importante

para a manutenção da qualidade das suas águ.as subtenâneas.

Embora esse Domínio não desempenhe papel importante em potencialidade, quando

comparado aos outros domínios da RlvIR, ele representa, de qualquer forma, um paliativo para

abastecimento de água às populações locais, sobretudo rural, através de poços rasos (< 20

metros) principalmente para o município de Ipojuca.
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7 - QuALTDADE DAs Ácuas sunrnnnÂNnAs DA RMR

z.r - nvrnouucÃo

Do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, a qualidade da água é tão importante

quanto o aspecto quantitativo. A disponibilidade dos recursos hídricos para determinados tipos de

uso depende fundamentalmente da qualidade química, fisico-química, biológica e radiológica

destas águas.

Com o intuito de complementar o estudo hidrogeológico com vistas a melhor definir as

estratégias de uso e proteção das águas subterrâneas na RlvÍR, efetuou-se o presente estudo que

tem por base a interpretação básica das anáilises químicas de águas subterrâneas cadastradas na

RI\rß, visando as sua caracterizações, no que diz respeito a:

Variação dos teores médios dos elementos fisico-químicos.

Caracterização espacial dos parâmetros fi sico-químicos.

Caractenzação da adequação das águas para o uso humano, agrícola e animal.

Os processos de contaminação salina dos aqüíferos

Dos 20ó0 poços cadastrados apenas 554 poços possuem fichas de análises fisico-químicas

das águas, os quais apresentarn, na maioria das analises, os seguintes constituintes iônicos

principais: sódio, potássio, c¿álcio, magnésio, ferro, cloreto, sulfato, bicarbonato, carbonatos e

nítrito, além das seguintes determinações: pFI, condutividade elétrica, alcalinidade de carbonatos,

alcalinidade de bicarbonatos, alcalinidade total, dureza total, resíduo seco, nitratos, manganês,

zinco e fluoreto.
Procedeu-se nos dados químicos levantados o cáLlculo do coeficiente de erro da análise

química, visando avalia¡ e verificar a validade das informações obtidas. Logo, partindo de uma

analise hidroquímica completa, a concentração total dos íons positivos (cátions) deve ser

aproximadamente igual à concentração total dos íons negativos (anions) (Santos, 1997). O desvio

l¡fnÎUlo DE OÉoclÊNC|A8 ' Ut?
- BIAL¡OTECA _
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percentual desta igualdade é determinado pelo coeficiente de erro da analise (e%) através da

seguinte fórmula:

*"=1ffi1"*,

rlp = concentração total dos cátions em miliequivalente por litro (meq/l)

rln = concentração total dos anions em miliequivalente por litro (meq/l)

Até eo/o :7 a aniilise pode ser considerada como correta, ou no máximo l0 que é o

limite para que uma análise seja aceita. Altos valores de "eo/o" podem indicar:

- um effo analítico

- um erro de cálculo

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

- águas muito pouco mineralizadas, tais como åguas de chuva" etc.

Após a avaliação do erro cometido nas análises cadastradas, os dados mais representativos

e menos conflitantes foram processados de modo a fornecer:

- as principais relações entre os íons dissolvidos nas águas subterrâneas;

- mapas de isovalores de resíduo seco, cloretos e dureza;

- a classificação pelo resíduo seco, dureza total, pH e íons dominantes das águas

subterrâneas;

- construção de gráficos e diagramas para ressaltar relações entre íons de uma

mesma análise e variações temporais e espaciais existentes.



7.2 - CARACTERIZACÃO EIDROOUÍMICA

Com o objetivo de melhor visualizar e caracterizar hidroquimicamente as águas

subterrâneas da Rl[R, efetuou-se os calculos estatísticos básicos para os parâmetros fisico-

quimicos analisados, cujos resultados estão apresentados na tabela 7.1'

Tabela 7. 1 - Valores médios dos Principais Parâmetros Físico-Químicos das Águas Subterrâneas

daRMR.

PARÂnßTRo UNDADE N.. DE DADOS VALoRMÉDIo

PH 53ó 6,80

Sódio mgll Na 4ll 26,00

Potássio mdl K 421 ó,90

Calcio mgllCa 482 I6,00

Magnésio mg/lMg 478 9,00

Ferro Mgil Fe 228 o,36

Cloreto mg¡ Cl 509 47,90

Sulfato mg/l SO+ 292 9,80

Bicarbonato mg/lHCO¡ 374 95,00

Carbonato mg/l COr J 6,00

Nitrato mgllNO: 46 2,00

Dióxido de Ca¡bono mgllCOz 109 t8,27

Manganês mg¡ Mn 90 0,36

Zinco mgllZn 13 0,04

Fluoreto mdlF 9t 0,19

Resíduo seco mgn 332 234,00

Condutividade elétrica lrS/cm 367 3M,36

Dureza total mg/l CaCO3 330 70,74

Alcalinidade total mgÂ CaCO3 3t2 93,21
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Analisando a tabela 7. I verifica-se a predominância dos ânions de bicarbonatos e cloretos

e dos cátions de sódio e de calcio.

O estudo estatístico básico revelou que nas águas subterrâneas da Rl/R' predominam as

águas doces, bicarbonatadas sódicas, pouco duras com baixas concentrações de cloreto e resíduo

seco cujos valores médios são de 47,9 mg/l e 234 mg/I, respectivamente'

7.3 CLASSIX'TCACÃO DAS ÁGUAS

para melhor caractenzx a composição fisico-química das águas subterrâneas da RI\zfR' as

mesmas foram classificadas quanto ao resíduo seco, a dureza total, ao pH e aos íons dominantes,

conforme está apresentado a seguir :

7.3.1 - Classificação pelo Reslduo Seco

O resíduo seco é o peso dos sais em mg/l resultantes da evaporação de um (l) litro

d'água, após a filtragem pafa a remoção de materiais em suspensão. Segundo Custodio & Llamas

(1g76) pode-se classificar as águas pelo resíduo seco em "doce", "salobra" e "salgada". segundo

os critérios utilizados na tabela 7.2, abaixo descritos, que foram aplicados a RMR:

Tabela 7 .2 - Classificação das Águas Subterrâneas da RMR pelo Resíduo Seco

TIPOS DE AGUAS INTDRVALO(mg/l) FREQÛENCIA Vo

doce 0-2.000 342 94,5

Salobra 2.000-5.000 14 3,9

Salgada 5.000-40.000 6 1,6

Salmoura > 40.000 0 0
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O resultado desta classificação mostra que a grande maioria das águas subterrâneas da

área pesquisada pode ser classificada como água doce e que existe uma baixa freqüência de águas

salobras e pequena quantidade de águas salgadas.

7.3.2 - Classificação Pela Durezø Total

Segundo Custodio & Llamas (1983) e Santos (1997) a dureza é definida como o poder de

consumo de sabão por determinada área ou a capacidade da âgn de neutralizar o sabão pelo

efeito do cálcio, magnésio ou outros elementos (Fe, Mn, Cu, 84 etc.).

Em geral usa-se o teor de calcio e magnésio (Ca + Mg) de uma água, expresso em teores

de cií{cio, para definir a dureza.

Podendo esta ser expressa em:

o Dureza de Carbonatos ou Dureza Temporária: é a dureza causada pela parte do c¡álcio e do

magaésio que se combina com o bicarbonato e carbonato, podendo ser eliminada com a

ebulição da água.

r Dureza de não carbonatos (cloretos e sulfatos) ou dureza permanente: é a dureza que persiste

após a fervura (ebulição) da água, e é motivada pela parte do cálcio e do magnésio que se

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

o Dureza total: é a soma da dureza de carbonatos com a dureza dos não carbonatos, e é devida

a presença de compostos de cii,lcio e magnésio. Estes elementos estão geralmente sob a forma

de bicarbonatos, sulfatos e cloretos.

As águas duras são incrustantes e produzem gtandes consumos de sabão, além de

dificulta¡ o cozimento dos alimentos.
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Segundo Custódio & Llamas (1983), pode-se classificar as águas subterrâneas da RMR

pela dureza em: branda, pouco dura" dura e muito dura. Esta classificação foi aplicada para os

dados da dureza total da area estudada, obedecendo as seguintes classes descritas na tabela 7.3 a

seguir:

Tabela 7.3 - Classificação das Águas Subterrâneas da RMR Pela Dureza Total

CLASSE DE ÁGUAS INTERVALO

(mgfl de CaCO3)

FREQÛÊNCIA o/o

Branda <50 218 @

Pouco Dura 50-100 26 8

Dura 100-200 58 t7

Muito Dura > 200 36 ll
Total 338 100

Nota-se, portanto, que a maioria das águas subterrâneas na RMR (64%) se enquadra no

intervalo de águas brandas, e a média da dureza total obtida na RMR é de 71,71. Este valor

médio é baixo quando comparado aos padrões de potabilidade paJ.a o consumo huma¡lo

fecomendados pela Oryauzação Mundial da Saúde (OMS) e cujo valor máúmo tolerado é da

ordem de 500 mg/l de CaCO¡.

7.3,3 Classifrcação pelo pH

O pH é a medida da concentração hidrogeniônica da âgoa. O pH das águas subterrâneas

comumente encontra-se no intervalo de 6 a 8,5. Na área estudada as águas subterrâneas podem

ser classificadas segundo o pH em básicas, acidas e neutras, como exposto na tabela 7.4 descrita

a seguir:



Tabela 7 .4 - Classificação das Aguas Subterrâneas da RMR pelo pH

Tipos de Águas Intewalo Freqüência o/o

Acida <7 314 61

Neutra 0 0

Básica 20t 39

Tot¿l 515 100

Logo, pode-se verificar que a maioria das águas subtenâneas da RMR se enquadra na

categoria de águas ácidas. o seu valor médio é de 6,g0 portanto são águas levemente ácidas

dentro dos padrões de potabilidade da OMS (6,50-8,00).

7.3.4 - Cløssificação das Á,guøs Segundo os fons Dominantes

As águas subterrâneas da RMR foram classificadas quanto a dominância dos ions (tabela

7.5) com base nos valores de cátions e ânions dos poços que possuíam análises químicas das

águas. Sabe-se que certos íons são dominantes quando as suas concentrações ultrapassam 50olo da

soma em miliequivalentes de todos os íons monovalentes. Se nenhum deles ultrapassar este valor,

a érym é' denominada de acordo com os dois ânions ou cátions mais abundantes. Predominam nas

águas subterrâneas do RMR as águas do tipo cloretadas sódicas.
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Tabela1.5 - Classificação das Águas Subterrâneas da RMR pelos Íons Dominantes

DoMiNIo
I{fT¡Rô(:El)I,ó(;I(-.O

AeûirERo CLASSIFICAçÃO

Plnnície do Recife
Boa Viagem Mista a Cloretada Sódica

Beberibe Cloretada Sódica

Cabo Cloretada Sódica

B¡cia PE-PB

Sedimentos Recentes Mista a Cloretada Sódica

Barreiras Cloretada Sódica

Beberibe (condicão de liwe) Cloretada Sódica

Beberibe (condicão I Porção superior Bicarbonatada Calcica

de confinado) I Porcão inferior Bica¡bonatada Sódica

Bacia Cabo
Sedimentos Recentes Mista a Cloretada Sódica

Barreiras Cloretada Sódica

Algodoais Cloretada Sódica

Cabo Cloretada Sódica

Embasamento
Crist¡lino

Fissural Cloretada Sódica a

Bicarbonatada Sódica

7.4 - DISTRIBUICÃO ESPACIAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA RMR

Com o intuito de analisa¡ o comportamento espacial das caracteristicas hidroquímicas das

âguas subterrâneas da RNíR., foi confeccionado o mapa de valores de cloretos, representado pela

figura 7.1. Este mapa permite a analise da área estudada como um todo e a analise das flutuações

de parcelas dessa á'¡ea que apresentam semelhanças peculiæes, cuja variação, é determinada por

fatores locais. Neste mapa pode-se observar um aumento gradativo dos valores de cloretos no

sentido do fluxo subterrâneo (leste), e também nos principais centros de bombeamento de águas

subterrâneas do aqüifero Beberibe, como por exemplo na Planície do Recife, onde aparecem

vários pontos com os valores mais altos detectados.

O aumento dos teores de cloretos nas águas subterrâneas do aqüífero Beberibe pode ainda

sugerir o avanço da zona de mistura da cunha salina, provocado pelo intenso bombeamento dos

poços da Concessioná¡ia de águas para o abastecimento público da RMR norte (ltamaracá,

Paulista e Abreu e Lima).
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7.5 - OUALIDADE DAS ÁGUAS PARA O CONSUMO HUMANO

Para a água destinada ao consumo humano ser considerada potável, as características

químicas têm que obedecer a padrões prestabelecidos e/ou regulamentadas e¡n normas, através de

uma legislação específi ca.

No presente trabalho, a adequação das águas subterrâneas da RMR paxa o consumo

humano, foi verificada de acordo com as noffnas estabelecidas pela: Organização Mundial de

Saúde (OMS), Decreto Federal n.' 79637 de 09/03/7'1, Portaria 56, BSB-13/03/77 e pela Normas

da Portaria 36 do Mnistério da Saúde de l9l01/90, descritas na tabela 7.6 a seguir:

TABELA 7.6 . RESTJMO DE PADROES DE POTABILIDADE

N,O N.O

N.O- o
UNI

PH

o.t5 o,t
mg/¡ Ba 1,0 t,0

0,01 0,0(Þ

o, o,(Þ

0.1

0,05 o.o5

t.5 o &1.7 o.&1_7

0,001 O,fTE o.qrl
to 10

0,05 of)5

0.ol 0,01 o,01

t¡¡

0,5 o,2

zfi 6(n 25{,

1,0 1,0

5{Ð

0,3 I,O o.3

o o,5 0.

o¡ Nr m
10@ 1æO lfxn

4flì
0,02to,25

5,0 5,0

Borl o,1

1,O

o o

Fonte: Santos (1997) modificado



I - Parâmetros Físicos e Organolépticos.

II - Parâmetros Químicos Inorgânicos.

III - Parâmetros Químicos que Afetam a Qualidade Organoléptica.

IV - Parâmetros R¿dioativos.

V - Parâmetros Microbio.lógicos.

I - Organização Mundial da Saúde (OMS) Recomendado.

2 - Decreto federal no 79637 de 09103177, Portaria 56,858,-13/03177 .

3 - Portaria 36 do Ministério da Saúde de 19i01/90.

UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. N.O. - Não Objetável.

N.D. - Não Detectável. BqlL - Becquerel/Litro.

pCi/L - Pico CurielL.

'l - Cor Aparente.

'2 - Valor Experimental

Com base nos dados da Tabela 7.6, os teores dos diferente parâmetros químicos foram

comparados com os teores médios dos parâmetros químicos da área estudad4 donde se pode

tecer as seguintes considerações:

- O ferro total é o único parâmetro químico analisado que apresenta teor médio (0,36

mg/L) fora dos padrões de potabilidade. Extrapola as classificações da OMS (0,3

mClL) e da Portaria 36 do Mnistério da Saúde de l9/01/9O (0,3 mglL), estando apenas

dentro dos padrões do Decreto federal no 79637 de 09103177, Portaria 56, BSB-

13/03/77 (1,0 mg/L).

- Pode-se ainda salientar que as águas subtenâneas que apresentam valores elevados de

feno total, são provenientes dos aqi,i,íferos freáticos dos sedimentos recentes e aqüífero

Boa Viager4 principalmente no dominio da Planicie do Recife.



7.6 - OUALIDADE DAS ÁGUAS PARA O CONSUMO AGRÍCOLA

Para estabelecer critérios na classificação das águas para o consumo agrícola, adotou-

-se no presente trabalho, a classificação de água para inigação de Scorñeld e a classificação do

United States Salinity Laboratory (USSL), sendo esta última a mais aceita e utilizada atualmente.

As duas classificações são baseadas na Razão de Adsorção de Sódio (RAS) e na condutividade

elétrica da água .

A Razão de Adsorção de Sódio (RAS) é conhecida na literatura inglesa como SAR

(sodium adsortion ratio) é utilizada, juntamente com a condutividade elétrica, para a classificação

da água para fins de inigação, indicando se a água é apropriada ou não para tais fins. Quanto

maior o SAR menos apropriada ela será para fins de irrigação.

O RAS é uma razão que indica a percentagem de sódio contido numa água que pode ser

adsorvido pelo solo e é calculado at¡avés da seguinte equação:

RAS=---!Y-
lr(Ca+Mg\

1/ 2

Onde:

rNa - razão de adsorção de sodio

r(Ca + Mg) - razão de adsorção de calcio + magnësio

O sistema Scofield é um dos mais antigos do mundo e é classificado como na tabela 7.7 a

seguir:



Tabela7.7 - Classificação das Águas Subterrâneas da RMR Segundo o Sistema Scofield

Classificação Condutividade Elétrica

(Ps/cm)

o/o de

Sódio

Freqüência

naRMR

o/o

Excelente <250 <20 t72 43,00

Boa 2s0-750 2040 186 46,50

Permissível 750-2000 40-60 )) 5,50

Duvidosa 2000-3000 60-80 5 t,25

Inadequada >3000 >80 15 3,75

De acordo com a classificação de Scofield, es águas subterrâneas da RMR podem ser

enquadradas, quanto a percentagem de sódio e em relação a condutividade elétrica, na sua grande

maioria (90%) como excelente a boa .

Para análise do parâmetro RAS (em miliequivalentes), utilizou-se a classificação da tabela

7.8 descrita a seguir:

Tabela 7.8 - Classificação das Águas Subtenâneas da RMR pela Razão de Adsorção de

Sódio (RAS)

Classificação RAS N.' de Dados na RMR Vo

Excelente 0-10 426 96,8

Boa l0-18 t0 2,3

Regular t8-26 4 0,9

Mal >26 0 0,0
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Analisando a labela 7.fl e segundo a classificação supracitada" observa-se que 96,80lo das

analises das águas subterrâneas da RMR enquadram-se na primeira classe, ou seja excelentes, e o

restante classifica-se como boa a regular.

Os efeitos que a água subterrânea podem causar no vegetal e no solo, podem ser

quanrificados através da proposta de classificação do United States Salinity Laboratory gSSL),

que toma em consideração o valor do RAS e o da condutividade elétrica da água. Esta

Classificação propôe vinte e quatro (24) categori¿s de águas conelacionadas ao risco de

alcalinização e salinização do solo. Os resultados dessa classificação para as águas subterrâneas

da RMR estão abaixo ilustrados na tabela 7.9.

Tabela 7.9 - Classificação das Águas Subterrâneas da RMR para Irrigação através da

Metodologia do United States Salinity Laboratory (USSL)

Categorias Risco de Sódio Risco de Salinização N.' de Dados

naRMR

Yo

CoSr Baixo Nulo 2 0,63

CrSr Baixo Baixo tt4 35,85

CzSr Baixo Médio 174 54,72

C¡Sr Baixo Alto t0 3,t4

CsSr Baixo Excepcionalmente alto I 0,3 t

CzSz médio Médio 5 1,57

C:Sz médio Alto 2 0,63

CzS¡ Forte Médio I 0,31

C¿Ss Forte Muito alto t 0,63

CzS¿ Muito forte Médio I 0,31

C¿S¡ Muito forte Muito alto I 0,31

CsS¿ Muito forte Excepcionalmente alto 5 1,57

Total 318 t00



-114-

Analisando atabela7.9 pode-se concluir que as águas subterrâneas da RMR na sua grande

maiona (>92o/o) são águas de salinidade média a muito baixa e f¡acamente sódicas (>94%),

podendo ser utilizadas para irrigar a maioria das culturas em quase todos os solos, com baixo

risco de saJinização e de formação de teores nocivos de sódio susceptível de troca de cátions.

7.7 - OUALIDADE DAS ÁGUAS PARA O CONSUMO ANIMAL

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.

A água para o consumo animal antes de ser fornecida deve ser avaliada nos aspectos

químicos, fisico-químico, biológicos e radiológicos visando assim evitar contaminações,

intoxicações e até a morte do animal.

Segundo a classificação de Logan (1965) a quantidade de sais, quanto ao consumo de

animais, é dada pelos seguintes limites de valores expostos na tabela 7- 10 a seguir:

Tabela 7.10 - Classificação das Águas da RMR para Consumo Animal

Classe RS (mg/L) f,'reqüência na RMR o/o

Boa < 2.500 349 96,4

SatisÈtoria 2.500 - 3.500 3 0,8

Pobre 3.500 - 4.500 4 l.t
lnsatisÈtoria > 4.500 6 1,7
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Da análise da tabela anteriormente exposta (tabela 7.10) pode-se afirmar que a grande

maioria das águas subterrâneas do aqüífero fissural é classificada como boa pafa o consumo

animal, sendo desprezível o número de dados para as categorias superiores

segundo esses padrões, 96,4Vo das águas subterrâneas da RMR prestam pafa qualquer

ûpo de consumo animal e apenas uma pequena parcela delas (1,7%) é insatisfatória.

7.S - PADRÕES PARA INDÚSTRIA

Os padrões da água para fins industriais são complexos em função da diversidade de uso

da íryua, pois dependem do tipo da indústria e dos processos de industrialização, gerando

necessidades diferentes de qualidade de água para cada uso.

Atualmente existem técnicas modernas de tratamento de água, que permitem na maioria

das vezes que as águas de composições diferentes sejam utilizadas para qualquer uso industrial.

porém os custos de tratamento da água podem ser bastante onerosos, inviabilizando o processo

industrial.

Dentre os vários parâmetros analisados nas águas para fins industriais (sais dissolvidos,

gases dissolvidos, matéria ofgânica e bactérias) a maioria das águas subterrâneas da RMR se

presta para qualquer tipo de atividade industrial, exceto para as águas subterrâneas do aqüífero

Sedimentos Recentes e Boa viagem, que podem conter elevadas concentrações de:

Cloretos de sódio, de ferro e de magnésio;

Bicarbonatos de cálcio, magnésio e de ferro;

Sulfato (SO¿ 2)

Gás carbônico (COz);

Amônia (NH¡);

Gás sulfidrico (HzS);

Matéria orgânica;

Bactérias.
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Estas substâncias presentes nas águas subterrâneas são as que mais afetam a maioria das

indústrias, pois freqüentemente causam problemas de utilização assim como também influenciam a

ação corrosiva da água.

7.9 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS IIIDROOUÍMICAS DOS DOMÍNTOS

HIDROGDOLÓGICOS DA RMR

7.9.1 - Domínio da Planície do Recífe

No Domínio da Planície do Recife as águas subter¡âneas são de qualidade muito variável,

sendo a maior parte de boa qualidade quanto a presença de sais e dentro do limite de potabilidade.

Apesar disso, ocofiem anomalias com elevados teores de resíduo seco e cloretos em

distintas areas, principalmente relacionadas ao aqüífero Boa Viagem (sedimentos recentes), por

este se achar menos protegido contra a poluição, além da presença de óxidos, sulfetos e cloretos

oriundos de camadas e/ou lentes de paleo-mangues. As causas das anomalias são as mais variadas

e dependem do local onde as mesmas são verificadas, sendo as mais freqùentes as seguintes:

A. Presença de Paleo-Mangues - A existência de paleo-mangues em subsuperficie dentro

do aqüífero Boa Viagem (sedimentos recentes) é a responsável pelos elevados niveis de

salinização em cloretos e resíduo seco, podendo estes atingir teores de 10.000 ml e

5.000 mgll respectivamente. As águas destas zonas possuem um desagradável odor e

elevados teores de óxido de ferro e sulfetos,

B. Infiltração de Águas Salinizadas e/ou Poluídas de Horizontes Superiores em Poços Mal

Construídos ou Abandonados - Nas formações litoestratigráñcas da RMR ocorrem>

freqüentemente, horizontes mais próximos a superficie que contém água salinizada. Ao

se perfurar o poço muitas vezes o perfurador não consegue isolar essas camadas
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salinizadas e consequentemente propiciam a infiltração da água entre a parede do poço e

o revestimento atingindo as camadas aqüíferas possuidoras de água com boa qualidade.

C, Drenança Vertical Descendente - As camadas argilosas da formação Boa Viagem são

descontínuas e de espessuras variadas. Estas camadas proporcionam condições de semi-

confinamento às formações aqüíferas mais profundas. Na medida que a explotação se

torna intensa as pressões confinantes que não eram elevadas sofrem inversão da carga

potenciométrica invertendo o fluxo ascendente para descendente e contaminando com

águas superiores salinizadas os aqüíferos inferiores

As águas subterrâneas do aqüífero Boa viagem apresentam-se com uma grande

diversificação fisico-química, devido sobretudo as grandes mudanças faciológicas/litológicas que

exibem estes sedimentos. O residuo seco varia de 854 a 8.216 mgll e cloretos no intervalo de 145

a 4350 mgl|. Esta variação deve-se a presença de camadas e/ou lentes de argila orgânica

intercaladas nas camadas arenosas aqüíferas.

Verificando os perfis litológicos dos poços, constata-se que as águas provenientes de

camadas de siltes e areias argilosas com grande porcentagem de matéria orgânica, mostram-se

mais salinizadas e fora dos padrões de qualidade para o consumo humano recomendados pela

OMS. Estas águas são de qualidade bastante insatisfatória. As camadas com altos teores de

matéria orgânica são as responsáveis também por atribuir a água um gosto e cheiro desagradável.

Sendo assim, as águas do aqüifero Boa Viagem são agressivas devido a grande atividade

orgânica, em função da ocorrência de camadas e/ou lentes de paleo-mangues, e conseqüente

formação de COz e baixo valores de pH.

As águas do aqüífero Beberibe são cloretadas-sódicas de boa qualidade, com resíduo seco

inferior a 300 mg/I, baixa dureza e um pH variando em torno de 7,0 (sete). Quanto à potabilidade

para o consumo humano, estas águas são boas e potáveis de acordo com os critérios da

Organização Mundial de Saúde.
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Suas águas são isentas de poluição superficial e podem ser utilizadas para todos os fins,

sem restrições.

A deficiência construtiva do poço e o superbombeamento podem contaminaÌ as águas do

aqüífero Beberibe através da infiltração de águas contaminadas e/ou salinizadas de aqüíferos

superiores, alterando desta forma a sua qualidade e impondo restrições ao seu uso.

No domínio da Planície do Recife, constata-se em certas á,reas de explotação do aqüifero

Beberibe e Cabo um alto valor de resíduo seco e cloreto nas suas írguas, para o qual interpreta-se

três hipóteses para as causas da salinização:

Deficiência na cimentação do espaço anelar;

Salinização por drenança vertical descendente;

Avanço da interface Marinha.

A hipótese número um (1) possui maior probabilidade de explicar a causa da salinização

neste domínio hidrogeológico porque as vazões de bombeamento não são grande o bastante para

provocar a inversão do fluxo de água subterrânea, além de que o fenômeno de salinização é

localizado.

79.2 - Domínío da Bacíø PE-PB

As água subterrâneas n& zoßa de recarga (area de afloramento) do aqüífero Beberibe são

bicarbonatadas sódicas com ¡esíduo seco médio inferior a 100 mg/I, mas ao longo da sua

trajetória elas sof¡em modificações em função do tempo de permanência e das interações com

grãos minerais que compõem os sedimentos da formação Beberibe e assim vão enriquecendo em

sais.

Na zona confinada, o aqüífero Beberibe apresenta uma estratificação química, pois as

águas subtenâneas da sua parte superio¡ são mais duras e carbonatadas (com resíduo seco

variando em tomo de 400 mgll) enqua¡to que na porção inferior suas águas são pouco

mineralizadas (com resíduo seco médio, em tomo, de 150 mgll). Na parte superior as águas são

1)

2)

3)
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predominantemente bicarbonatadas cálcicas a bicarbonatadas cálcicas magnesianas, ao passo que

na porção inferior as suas águas são bica¡bonatadas sódicas.

Alguns poços da COMPESA que captam água da porção inferior do aqüífero Beberibe,

foram abandonados pela ocorrência de salinizações. Problemas construtivos da obra de captação

são as principais causas para o descarte destes poços para o abastecimento público. Dentre estes

problemas pode-se citar:

- A deficiência na cimentação do espaço anelar entre a parede do furo e o revestimento do

poço são , que favorece a passagem de água salinizada dos aqüíferos sobrejacentes para o

aqüífero Beberibe através deste espaço anelar que fltnciona com um conduto de ligação.

- Durante o bombeamento da obra de captação há formação de um cone de rebaixamento

que favorece fluxos verticais descendentes de águas salinizadas ao longo de zonas mais

permeáveis das formações superiores.

- Alguns poços mais antigos (> 20 anos) salinizaram em decorrência da ruptura dos

revestimentos (ferro galvanizado) por conta da agressividade das águas mais salinizadas

dos aquíferos superiores. (Oliveira et al, 1996).

Outro fato¡ que vem a corroborar com as hipóteses acima citada, é a constatação da

elevação do nível d'água no poço salinizado e a presença de poços não salinizados em torno do

poço salinizado, os quais captam âgua subterrâneas da mesma porção inferior do aqüífero

Beberibe. Este fato indica cla¡amente um processo de contaminação local por fluxo vertical

descendente de águas superiores salinizadas.

O mesmo também ocorre com os poços mais antigos perfurados no Centro da Cidade e em

Boa Viagem, como exemplo os poços do Hospital do Recife e Edificio Acaiaca, este perfurado

na orla marítima, Av. Boa Viagem, onde em 1998 foi cimentado o poço antigo salinizado e

construído um poço novo de profundidade equivalente e distante do primeiro apenas 5 metros. A

água explotada do poço novo é de excelente qualidade.
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Çaso o processo de salinização fosse gerado por um processo de avanço da cunha salina,

os poços novos, localizados em torno do poço salinizado, produzindo continuamente desde sua

ent¡ada em operação fatalmente estariam salinizados tambénq o que não se verifica no domínio

estudado.

7.9.3 - Domínío da Bøcia Cøbo

Neste domínio as águas subterrâneas ainda são pouco estudadas, e consequentemente a

análise da qualidade dessas águas ainda é precária, apesar dessas dificuldades, pode-se, com base

nos dados compilados para esta tese, tecer alguns comentários relevantes.

O aqüífero dos Sedimentos Recentes possui uma significativa parcela das suas águas com

qualidade comprometida pela presença marcante de teores elevados de ferro, ouseja, encontram-

se fora dos padrões adotados pela OMS, além de apresentar uma grande variação química devido

à grande diversidade faciológica que exibem esse sedimentos e sobretudo às contaminações

superficiais a que estão susceptíveis suas águas.

O aqüífero Cabo no Dominio da Bacia Cabo possui as mesma características químicas

apresentadas no Domínio da Planície do Recife, contendo águas cloretadas sódicas com altos

níveis de salinização e em profundidades acima de 300 metros exibe valores de até 71.284 mg/l de

NaCl, com águas imprestáveis para consumo humano, industrial e agrícola.

7.9.4 - Domínio do Embøsamenlo Cristalino

Neste domínio as águas subterrâneas são pouco mineralizadas, com teores de RS

inferiores a 200 mg/|, predominando os tipos cloretada sódica e bicarbonatada sódica. São águas

de boa qualidade química, exceto quando contaminadas por águas superficiais poluídas e/ou

contaminadas.



7.10 - AS ÁGUAS MINDRAIS NA RMR

Este tópico baseia-se no trabalho do Departamento Nacional da Produção Mineral -

DNPM - 4' Distrito de Pernambuco, intitulado '?anorama da Indústria Extrativa Mineral de

Pernambuco - 1977 Água Mineral".

As águas minerais regulam-se em todo o teffitório nacional pelo Código de Águas

Minerais - Decreto Lei 7.841 de 08/08/1945, sob a responsabilidade do DNPM do Ministério das

Minas e Energia.

O Código de Águas Minerais estabelece como aguas minerais aquelas que, provenientes

de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, possuam composição química ou

propriedades fisicas ou fisico-químicas distinta das águas comuns, com características que lhe

confiram uma ação medicamentosa. E como agns potaveis de mesa as de composição normal

que, provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, preencham tão somente

as condições de potabilidade da região.

O Código de Águas Minerais também classifrca as águas minerais tomando por base

diversos fatores: a sua composição química, a presença de gases, e a temperatura. A maioria das

águas de Pernambuco são classificadas como hipotermari cuja característica mais marcante é ter

a temperatura compreendida entre 25'C e 33"C.

A RMR é um pólo de produção de água mineral do Estado de Pernambuco, sendo o

municípios de Camaragibe (região de Aldeia), Jaboatão, Recife, Olinda e as areas produtivas.

Na tabela 7.11 estão apresentados os 13 produtores de água mineral da RMR

regularizados no DNPNI, levantados no ano de 1998, com nome da empresa, município de

localização, marca de fantasia, classificação da âg:ua, tipo de captação e ano do título de lawa.
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Observa-se que 8 fontes de iryua mineral são do tipo hipotermal na .fonte , 3 são

fluoretadas hipotermal na fonte, 1 é hipotermal radioativa na fonte e I é fluoretadas hipotermal

radioaliva no fonle, o que fica evidente o domínio do tipo hipotermal na fonte sobre os demais.

Quanto a captagão, 8 delas captam a água somente através de poços, 2 empresas captam

exclusivamente em fontes e as demais (3) exploram simultâneamente poço e fonte.

Os aqüíferos mais explotados para águas minerais são: o aqüífero Beberibe no domínio

hidrogeológico da Bacia PE-PB, abrangendo os municípios de Recife, Olinda e Paulista; o

embasamento cristalino decomposto e a Formação Barreiras em Recife (sul), e Aldeia.

7.rl - DrscussÕEs

Com base nas interpretações obtidas para cada Domínio Hidrogeológico da RMR, a

hidroquímica dos aqüíferos nesta região pode ser assim sintetizada:

Domínio da Planície do Recife

Costa Filho (1996) estudando a hidroquímica dos aqüíferos ocorrentes no Domínio da

Planície do Recife, utilizou 219 análises fisico-químicas das águas subterrâneas dos diferentes

aqüíferos, das quais 30 são do aqüifero Boa Viagem, 89 do aqüífero Cabo e 100 do aqüífero

Beberibe, com o intuito de caracteizt as águas subterrâneas neste domínio hidrogeológico.

Costa Filho (op. cit.) concluiu que as águas subtenâneas no domínio da Planície do Recife

são muito heterogêneas, mostrando-se predominantemente mista sódica no aqúífero Boa Viagem,

cloretada sódica a mista sódica no aqüífero Beberibe e do tipo bicarbonatada sódica no aqüífero

Cabo. Os dados obtidos e interpretados neste trabalho corroboram com os estudos de Costa Filho

(op. cit.).



Domínio da Bacia PE-PB

O principal aqüífero deste Domínio é o Beberibe, que proporciona nas épocas de seca na

RMR o principal meio de abastecimento d'água .

As águas do aqüífero Beberibe são de excelente qualidade fisico-química, apenas com

dureza um pouco elevada na sua porção mais superior, face a dissolução dos carbonatos contidos

no cimento da rocha e pequenas lentes e/ou camadas calcíferas ali existentes,

As águas cloretadas-sódicas pertencentes ao aqüífero Beberibe são principalmente

captadas neste Domínio pelas indústrias de água mineral, tais como: Geliza, Prata do Vale, dentre

outras, que são classificadas como hipotermais na fonte e são captações através de poços

tubulares.

Domínio da Bacia Cabo

O aqüífero Algodoais possui águas cloretadas sódicas assim como o aqüífero Cabo.

Apesar de serem pouco estudados, nas épocas de grande estiagem, são bastante utlizados pela

população na RMR. Possuem variações na s suas qualidades, mas são intensamente explotados no

extremo sul da RMR devido a pouca utilização dos recursos hídricos superficiais disponíveis e

distribuídos pela empresa de abastecimento d'água do estado.

Os resultados dos estudos hidroquímicos das águas subtenâneas evidenciam aqüíferos

cujas características hidrogeoquímicas são em parte determinadas por processos de intercâmbio

catiônico que ocolreram provavelmente durante as fases iniciais de lavado da água salina existente

nos minerais argilosos, mas que fundamentalmente são condicionadas pela lentidão dos processos

de reação água-rocha. Nos principais aqüíferos explotados predominam os minerais de natureza

siliciosa, e que originam variações pouco significativas na química das águas subterrâneas da

região.



lvfr¡ddpúG

Camaragibe

Jâboâtâo

JAbOAt¿¡O

ulrnda

Incobal krd.Com.de Bebidas e Alimentos Ltda

Paudalho

Tabela 7.1 1 - Empresas de Água Mineral na RMR em 1999

Aguå Mineral Alpina Ltda

Paulista

Mineração Branca de Neve

Paulista

RÂimundo da Fonte Industria S.A

Paulista

-Esi[8{F4

indaiá Brasil Aguas Minerais S.A.

Paulista

Leda G-Fonse¡a M.E. (Firma Individual)

KecrIe

Mineradora Sefiambi Ltda.

Recife

Pérola Aguas Minerais Ltda.

KeclIe

Agua Mineral Gelisa Ltda.

Kecü€

Aguas Minerais Santa Clara S.A

Minenção Alto Caxangá Ltda

ff,4l$iw:r'fPF,+¡
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Noana Mineração tndústria e Comércio S.A

ùânlâ Jofìna

Crystal Mineral Industria e Comércio Ltd¿.

Alpina

Branca de Neve

Santâ Mônica

Induá

Fluoret¿da hipotermal ì¿ fonte

hata do Vale

:, PiilPgffi 
'

Fiuoretad4hipot. e frac.radioativa

Serr¿mbi

Ilipoterm¿l radioativa na fonte

Ranchito

Ilipotemal na fonte

Gelisa

Hipotermal na fonte

Santa Clara

Hipoteml¿l na fonte

Liax¿rnga

Hipoterm¿l na fonte

Noana

Hipotermal na fonte

ury$al r roprcal

Fluoretada hipntermal na fonte

Fonte: DÌ\IPIì{ftIME-4" DS/PE

$4s.ruau

Hipotermâl na fonte

tsoço

Hipotermal na fonte

Poço

Hipotermai na fonte

Font€

Fiuoretada hipotermal n¿ fonte

Poço

1994

Poço/Fonte

1996

Poço

1994

Poço

19E0

Poço

1980

Fonte

1995

Fonte/Poço

t994

Poço

1994

Poço/Fonte

1997

PÕço

r970

IYYJ

1980

t99 I
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s - AVALTAÇÃo p eunxrrrrcnçÃo DoS RECURSoS nÍonrcos
sunrnnnÂNnos NA nncrÃo METRopoLTTANA Do RECTFE

s.r - rNrRooucÃo

A quantidade de água subterrânea armazenada no meio aqüífero é função da porosidade

efetiva e do coeficiente de armazenamento, e compreende duas parcelas: a reserva permanente e

a reserva reguladora. A primeira conesponde ao volume de água acumulada no aqüífero abaixo

do limite mínimo de flutuação sazonal da superficie potenciométrica, enquanto a segunda diz

respeito ao volume de água renovável a cada período anual ou interanual, em deconência dos

aportes sazonais de água de superficie, correspondendo portanto à recarga anual do aqüífero.

As reservas totais ou naturais correspondem a somatória das parcelas das reservas

permanentes ou seculares com as reservas reguladoras ou transitórias, representando a

totalidade das águas subterrâ¡eas existentes num aqùifero.

As águas acumuladas num aqüifero podem estar, quanto a pressão atuante, na condição

de livre ou confinadas por camadas impermeáveis e/ou semi-impermeáveis. A avaliação das

reservas deve sempre levar em consideração esse condicionamento hidrogeológico, bem como,

a sua morfogênese ( aqüífero: intersticial, fissural e cá¡stico fissural).

8.2 - RESERVAS NA RMR

A avaliação das reservas de águas subterrâneas dos aqüiferos da RMR considera

também a sua distribuição e forma de ocorrência, definida no capítulo anterior, bem como a

profrrndidade útil na qual a água se apresenta em condições de explotação.

Assin¡ por exemplo, a Bacia do Cabo possui uma espessura total de sedimentos superior

a 3.000 metros e o Embasamento cristalino uma profundidade de vários quilômetros, mas para

o calculo das reservas será estabelecido o limite em profi.rndidade de 200 metros e 50 metros,

respectivamente. Esses valores foram adotados em fi:nção dos elevados teores de salinização

das águas dos sedimentos da Bacia cabo em profundidade e da experiência histórica dos pdÇoò
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perfurados îo embasamento cristalino da região, que tem demostrado que a probabilidade de se

obter fraturas abertas a partir desta profundidade é inferior a 5%.

Os cálculos das reservas efetuados no presente trabalho estão apresentados por dominios

homogêneos e aqüíferos, seguindo a metodologia de avaliação e quantificação dos recursos

hidricos subterrâneos adotada por Costa (1998) no Plano Estadual de Recursos Hídricos do

Estado de Pemambuco (PERFVPE):

8.3- METODOLOGIA E CÁLCULO DAS RESERVAS PERMANENTES - RP_ILÌ

8.3.1 - Aqüífero intersticiøl ou poroso

A reserva perrnanente para aqüíferos freáticos ou liwes onde são conhecidos

parâmetros dimensionais e hidrodinâmicos do aqüífero é definida por:

Ro:Axbx¡-r (rnt) (1)

Onde:

. & = reserva peÍnanente no aqüífero intersticial de bacia sedimentar (-)
r A = ¡irea de ocorrência do aqüífero (rnt)

o þ = espessura saturada do aqüífero livre (m )

o : porosidade efetiva do aqüífero (adimensional)

Em aqüíferos confinados (drenantes ou não drenantes) com conhecimento dos parâmetros

dimensionais e hidrodinâmicos do aqüífero, a reserva permanente é calculada por:

Ro:(Ax hxS)+(Axbx¡r) (rn)

Sendo:

. & = reserva perrnanente no aqüífero intersticial de bacia sedimentar (-)
o [¡ = carga potenciométrica do aqüífero confnado (m )
o $ = coeficiente de armazenamento do aqüifero confinado (adimensionat)

(2)
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Assim, através dos cálculos das reservas permanentes por domínios hidrogeológicos

aqüíferos porosos, obtem-se os resultados apresentados na tabela 8.1 descrita a seguir;

Tabela 8.1 - Síntese da Avaliação e Quantificação das Reservas Aqüiferas Permanentes do

Aqüífero Intersticial da RMR

DOMINIO AQUIT'ERO RESERVA

PERMANENTE (m3)

Planície do Recife

Boa Viagem 424,0 x 1O"

Beberibe 86,7 x 10'

Cabo 64,7 x l0'
Subtotal 575,0 x 10"

Bacia PE-PB

Sedimentos Dive¡sos 20,0 x 10"

Barreiras 1.160,0 x 10"

Beberibe 3.600,0x 10"

Subtotal 4.780,0 x 10"

Bacia Cabo

Sedimentos Diversos 20,0 x 10'

Barreiras 1,0 x 10'

Algodoais 50,0 x 10"

Cabo 296,0 x 10"

Subtotal 367,0 x 10"

Total 5.720,0 x 10"

8. 3. 2 - A q üífero lìs sural

A quantificação e avaliação das reservas para aqüífero fissural é um caso controvertido e

problemático no estudo hidrogeológico, devido principalmente a grande anisotropia e

heterogeneidade deste meio fraturado aqüífero. Neste sistema aqüífero suas ca¡acterísticas

hidrodinâmicas variam segundo a vertical e a horizontal, em conseqüência da grande variação

em profundidade da zona fraturada, da heterogeneidade na distribuição das fraturas e, ainda, do

nível de conhecimentos existente na atualidade.



gìu¿o, efetuados por Rebouças (1966) na região semiarida do Nordeste do Brasil no

meio aqüífero fissural, revelaram uma taxa de infiltração da ordem de 100 a 500 m3/ïm2, e ainda

mostraram que nos anos de ocorrência de pluviometria inferior a média anual não se verifica

infiltração.

Segundo o mesmo autor, a baixa potencialidade do meio aqüífero fissural na região

Nordeste deve-se :

o Ao escoamento superficial difuso, que provoca uma menor infiltração das águas

superficiais neste meio fraturado e a;

o Infiltração de água no meio aqüífero, que só ocorre nos anos úmidos;

A recarga ou alimentação do aqúífero fissural ocorre preferencialmente ao longo das

descontinuidades aflorantes do maciço rochoso (fraturas, fissuras, falhas, etc.), acontecendo

com mais intensidade nos vales fluviais, principalmente nos trechos dos riachos fendas, em que a

drenagem superficial coincide com as direções de fraturas do embasamento cristalino.

Quanto a locação de um poço, os hidrogeólogos proeuram justamente localiza¡ as

fraturas abertas nas rochas cristalinas que estejam associadas aos riachos que propiciam a sua

alimentação hidrica.

A análise histórica dos dados dos poços perfurados na região nordeste do Brasil (Costa,

1986; santos, 1992; costa et al., 1994) tem mostrado que a partir de 50 metros de

profundidade a probabilidade de ocorrência de fraturas abertas é inferior a 50á e que o fluxo

d'água neste meio aqüífero dá-se predominantemente segundo a vertical, havendo pouca

circulação no sentido horizontal como ocorrem nos meios aqÌiíferos intersticiais ou porosos.

segundo os autores acima citados, considera-se, todavia, a faixa de variação sazonal

média desse aqùífero na região no¡deste em torno de 5 metros e a profirndidade média utílizável

da ordem de 50 metros, admitindo-se que as reservas pernanentes sejam de peto menos g (oito)
vezes as recargas anuais. Como o calculo da Reserva Permanente envolve um número grande de

variáveis de dificil quantificação, o autor da presente tese optou por não calcular a Reserva

Permanente para o aqüífero fissural.
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S.4 - METODOLOGIA E CÁLCULO DAS RESERVAS REGULADORAS OU

RENOVÁVEIS - RR [LI,IT]''

8.4.1 - Aqüífero intersticial ou poroso

Uma das metodologias aplicadas para o cálculo das reservas reguladoras quando se

dispõe de mapa potenciométrico e se conhece a condutividade hidráulica do aqüífero, é o

calculo da vazão de escoamento natural (\lEN). A seguir encontra-se disposta a equação para o

cálculo da vazão de escoamento natural para o aqüífero intersticial ou poroso.

R,:VEN:kxbxlxi

Sendo:

(m3/ano) (4)

R, - reserva reguladora do aqüífero (mlano)

k - condutividade hidráulica do aqùífero (m/ano)

b - espessura saturada do aqüifero (m)

I - largura da frente de escoamento (m)

i - gradiente hidráulico medido entre curvas potenciométricas (adimensional)

Uma outra técnica de c¡âlculo é efetuada a partir da variagão da superficie potenciométrica,

quando se tem medidas inter-anuais da variação do nível estático da água nos poços da região,

sendo assim:

R.:AxÂsxp (m3/ano) (5)

Onde:

A - área de recarga do aqùífero (m2)

Ás - rebaixamento médio anval da âgua dentro do poço (m)

tl - porosidade efetiva do aqüífero, que em camadas arenosas pode ser

considerada þal a 0,1 quando não se dispõe de dados de ensaio de

bombeamento.

a

a

a

a

a
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n uiiuçao e quantificação das reservas reguladoras do domínio hidrogeológico da

Planície do Recife tomou em consideração o aqùífero Boa viagem e Beberibe como um sistema

aqüífero único, assim como o aqüífero Boa viagem e cabo para efeito dos cálculos dessas

reservas, em vista de não existir uma separação nítida entre os mesmos.

Na ausência de dados para o cálculo das reservas reguladoras dos aqüíferos do dominio

da Bacia do cabo, efetuou-se uma estimativa dessas reservas para este domínio em função da

precipitação anual média de 2.450 mm e da taxa média de inñltração de l0%o, além da sua área

de ocorrência de 300 Km2.

Para o cálculo da reserva reguladora do aqüífero Beberibe, Bar¡eiras e Sedimentos

Diversos, no domínio da Bacia PE-PB, adotou-se os valores médios do rebaixamento anual do

nível d'água estático (^s) dentro do poço de 7,56, 2,OO e 1,50m, respectivamente.

Na avaliação das reservas reguladoras do domínio da planície do Recife e do aqüifero

Beberibe no dominio da Bacia PE-PB, foram considerados a recaÍga das perdas d'água do

sistema de abastecimento e saneamento público igual a 22,0g x 106 e 9,46 x 106 m3/ano,

respectivamente.

Os resultados dos cálculos das reservas de águas subterrâneas obtidos para a região

Metropolitana do Recife estão sintetizado na tabela 8.2, descrita a seguir:

8.4.2 - Aqüífero Jíssural

considerando a taxa de infiltração média do cristalino da RMR como de 0,15%, pode-se

estimar a reserva reguladora pelo produto dessa lâmina d'água infiltrada pela área do domínio

do embasamento cristalino da Rì[R, que é de 1.577 km2 .

Assim:

R":Px0,0015x.4' (m3lano) (6)

(mlano)

(m')

(m/ano)

onde:

o Rr - reserva reguladora do aqüífero fissural

o A - ¿irea de ocorrência do aqüifero

o p - precipitação pluviométrica média anual
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ruu"lu s.z - síntese da Avaliação e Quantificação das Reservas Reguladoras dos Aqüíferos

Porosos da RMR

DOMINIO AQÜÍF.ERO RESERVA REGULADORA
fm3lanol

Planície do Recife Boa Viaeen/ Beberibe 33.7 x 10"

Boa Viasem/ Cabo 28.8 x 10"

Subtotal 62"5 x l0'

Bacia PE-PB
Sedimentos Diversos 1.5 x 0'
Barreiras 38-6 x 0"

Beberibe 145-0 x 0"

Subtotal 185,I x 0"

Bacia Cabo
Sedimentos Diversos

73,5 X 106Barreiras
Alsodoais
Cabo

Subtotal 73-5 x 10"

Total 321.1 x 10"

sendo assim obtém-se para as reservas reguladoras do aqúífero fissural um volume

d'água subtenânea de 5,814 milhões de m3/ano. Observa-se que as reserva reguladora do

aquífero fissural corresponde a apenas 1,8% do total das reservas reguradoras dos aqüíferos

porosos existentes na RMR.

8.5 - POTENCIALIDADE

Potencialidade ou Recurso Explotável é o volume de água subterrânea que pode ser

utilizado anualmente incluindo, eventualmente, uma parcela das reservas permanentes passíveis

de serem explotadas, com descarga constante durante um determinado período de tempo sem

que haja comprometimento do aqüífero nem do meio ambiente.



-132-

8.5.1- Melodologia e Cúlculo da Potencialidade

a) Para o aqüífero intersticial ou poroso

A potencialidade, neste tipo de aqüífero, representa o somatório da reserva reguladora

com a parcela da reserva permanente que pode vir a ser explotada.

Costa (1997) adotou o percentual de 10o/o, como margem de segurança, para o limite de

explotação da reserva permanente em 50 anos (apesar desse limite adotado convencionalmente

ser de 30olo ), equivalente a O,2Yo ao ano, durante 50 anos consecutivos. Sendo assim, vem,

P,: (R, x 0,002) + R" (m3/ano) (7)

b) Para o aqüífero lissural

A potencialidade no aqùífero fissural é dada pela resewa reguladora acrescida de 15Vo

em função da ausência de dados confiáveis sobre as reservas permanentes nesse tipo de

aqùífero. O percentual de 15% equivale aos 0,2o/o ao ano da reserva permanente de aqùífero

poroso, considerando que \ > 8 x F.,, conforme apresentado em 8.2.

Assim,

P,: R, x l,l5 (rn3/ano) (8)

A partir dessas definições, obteve-se os resultados apresentados na tabela 8.3 para as

potencialidades das águas subterrâneas n a região Metropolitana do Recife.



8.6 - DISPONIBILIDADES

Disponibilidade é definida como sendo a quantidade de água subterrânea que pode ser

retirada pela ação do homem, da potencialidade do aqüífero.

A disponibilidade contempla várias altemativas em função dos distintos níveis de

segurança, tanto do aqüífefo, quanto do sistema hídrico superñcial e, ainda, das obras de

captação existentes no aqüífero. Assim podem ser distinguidos os seguintes termos:

. disponibilidade potencial do aqüífero

. disponibilidade atual instalada

o disponibilidade atual efetiva

Tabela 8.3 * Síntese da Avaliação e Quantificação das Potencialidades Aqüíferas da RMR

AQÜiFERo POTNNCIALIDADES

Domínio da Planície do Recife
Boa Viagem/Beberibe 34,2 x 10"

Boa Viagem/ Cabo 29,2 x lO"

Subtotal 63,4 x 10"

Domínio da B¿cia PE-PB
Sedimentos Diversos 1,5 x 10"

Barreiras 21,ó x 10'

Beberibe 152,0 x l0o

Subtota-l 194,4 x 10"

Domínio da Becia Cabo
Sedimentos Diversos

83,0 x 106
Barreiras
Algodoais
Cabo

Domínio do Embasamenfo Crisfslino
Fissural 5,4 x 10"

Região Metropolitana do Recife
Tot¿is 346,3 x 10o
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8.6.1 - Dßponibiliìlørle PotenciøI - D, lLf FÌt

A Disponibilidade Potencial é a parcela miixima que pode ser aproveitada anualmente da

potencialidade, correspondendo à vazão anual que pode ser extraída do aqüífero ou do sistema

aqüífero sem que se produza um efeito indesejável de qualquer ordem.

Os efeitos indesejáveis podem ser classificados como:

1) De ordem econômica:

- Exaustão do aqüífero (dano ao reservatório para qualquer uso);

- Rebaixamento que inviabiliza o uso econômico da água,

2) De caráter hidrogeológico:

- Inviabilização do uso das captações existentes por limite das câmaras de

bombeamento;

- Acesso ao aqùífero de água de qualidade contaminada e/ou poluída;

- Recalque do terreno, que prejudica estradas, prédios, tubulações, etc;

3) Conflito de uso (social ou legal).

- Prejuízo para usuários de poços, alterações das descargas de base dos rios,

de fontes e de lagoas;

- Alterações no equilíbrio do meio ambiente que depende das descargas de rios

e de fontes, ou de lagoas, ou ao uso econômico da natureza.

a) Para o Aqüífero intersficial ou ooroso

Para esse tipo aqüífero a disponibilidade potencial poderá seq no máximo, igual a
potencialidade, isto é:

Do < P.= (Ro x 0,002) + 4 (m3/ano) (9)



-135-

Quando efetuados estudos específicos, de ordem econômica, hidrogeológica ou de

conflito de uso, a Do será uma parcela da P. fixada pelo estudo em questão.

b) Para o Aqüífero fissgral

A disponibilidade potencia.l, desde que não existam estudos especificos de ordem

econômica, hidrogeológica ou de conflitos de uso que venham limitar a utilização das águas

subterrâneas armazenadas, será considerada menor ou igual à própria potencialidade, ou seja:

Do < P.: R. x lrl5 (mlano)

þf Ft'

(10)

8.6.2 - Disponibilitktd¿ InstøIada - D"¡

A disponibilidade instalada é a descarga anual máxima que se pode explotar das obras

de captação existentes, operando na vazão máxima de explotação (vazão ótima), e em regime

de 24 horas diárias, todos os dias do ano.

Na prática, admite-se, por inexistência de avaliação da vazão ótima de explotação, os

valores de vazão obtidos no teste efetuado após a conclusão do poço e que constam das fichas

de poços cadastrados.

Para todos os tipos de aqüífero, nos poços ou demais obras de captação em que foram

realizados testes de vazão, considera-se a disponibitidade instalada do aqüífero ou sistema

aqüífero, o número total de captações multiplicadas pelas respectivas vazões horárias e pelo

número de horas durante o ano (8.760 h). para facilidade de cálculos, considera-se a vazão

média horária dos poços. Sendo assim:

D"¡:nxQ,'xtb (m3/ano)

Onde:

o n - número de poços ou outras captações existentes no aqüífero (adimensional)

(r l)
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. Qn - vazão média horária (.'/h)

. tb - tempo de bombeamento do poço (em horas ) durante o ano.

8.6.3 - DisponibilüIade Efetivø - Do" &f FÌ'

A disponibilidade efetiva é aquela representada pelo volume anual atual explotado nas

obras existentes.

A disponibilidade atual efetiva é geralmente inferior à disponibilidade atual instalada,

pois em geral, sobretudo em obras privadas, as vazões captadas são inferiores à vazão ótima e o

regime de bombeamento dificilmente ultrapassa 8tr/24h, sendo até mesmo comum, o uso em

dias descontínuos.

Na prática, esses valores somente podem ser obtidos a partir de levantamentos sobre a

situação de uso, a vazão horária, horas bombeadas por dia e número de dias por semana.

Na inexistência desses dados, pode-se adotar a mesma vazão do teste do poço e um

regime de explotação de 8/24 horas para poços no aqûífero intersticial ou poroso e de 4/24

horas para poços em aqüífero fissural. Eventualmente o regime de bombeamento atinge a 20/24

horas, principalmente nos casos de poços para abastecimento público.

Assim, tem-se por tipo de aqüífero:

a) Aoüífero intersticiâl ou ooroso

D.": n x Q' x tb (m3/ano) (12\

Onde:

o n - número de poços ou outras captações existentes no aqriífero (adimensional)

o Q, - vazão média horária (.t/h)
¡ tb - tempo de bombeamento do poço (em horas ) durante o ano. (tb:2920h)



b) Aqüifero fissural

D*=nxQ.xtb (m3/ano) (13)

Onde:

. n - número de poços ou outras captações existentes no aqüífero (adimensional)

o Q,' - vazão média horária (.t/h)

. tb - tempo de bombeamento do poço (em horas ) durante o ano. (tb: 1460h)

A partir desses pressupostos, os resultados dos cálculos das disponibilidades de águas

subterrâneas obtidos para a Região Metropolitana do Recife, estão representados na tabela 8.4 a

seguir:

Tabela 8.4 - Síntese da Avaliação e Quantificação das Disponibilidades Aqúíferas da RMR

AQÜÍTERO DISPONIBILIDADE
Potencial Instalada Efetivn

DoIvdNIo D,A. PLANÍCIE DO RECIFE
Boa Viasem/Beberibe 34-2x 10" 137.8 x 10" 45-9 x I0"
Boa Viauem/ Cabo 29-2 x lO" 31.8 x 10" 10 6 x 10'

DoNdNIo DA BÀCI-A PE-PB
Sedimentos Diversos 1-5 x 10" 16.2 x 10" 5,4 x I0"
Baneiras 21.6 x l0' 7-5 x 10" 2.5 x 10o

Beberibe I 52.0 x l0' 87.3 x l0' 52-1 x 10"

DoMfNro DA BAcrA CÀBo
Sedimentos Diversos

83,0 x 106 13,3 x 106 4,5 x 106Barreiras
Alsodoais
Cabo

DoÙfNIo Do EMBASAMENTo CRISTALINO
Fissural 5.4 x 10o 3.5 x 10' 0.6 x 10'

REGIAo METROPoLITANA DO RECIFE
Totais 346.3 x 10" 297-4 x lO' 121.6 x 10"
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n - orrì"tos rNsTrrucroNArs n ¡uRÍnrcos Dos RECURSos

nÍuRrcos

g.r - lxtRonucÃo

Neste capitulo apresentaremos uma abordagem dos aspectos jurÍdicos e institucionais
relacionados aos recursos hídricos (com ênfase a água subterrânea), como subsídio para uma
política mais clara e atuante na gestão desses recursos, entendido como uma ferramenta básica
para o uso e proteção dos recursos hídricos subterrâneos.

o aproveitamentos das águas subte'âneas em grande quantidade para abastecimento

de cidades é relativamente recente, o quejustifica de uma certa forma a não existencia de uma

estrutura legal e institucional satisfatória para os recursos hídricos subterrâneos no Brasil.

com a finalidade de melhor visualizar o quadro legar, buscou-se uma aproximação à

legislação federal e a estadual do estado de pemambuco, relacionada com a gestão de recursos

hídricos a partir do levantamento de leis, decretos, documentos e trabalhos que tratam de

forma direta ou indireta o tema em questão.

com o estudo multidisciplinar, procurou-se contribuir para a discussão sobre uma

reformulação das políticas de gestão de recursos hídricos, de forma a garantir sua aplicação e

eficácia em qualquer de seus múltiplos usos, bem como, na preservação e proteção das águas

subterrâneas.

9.2 - EVOLUCÃO HISTÓRICA INSTITUCIONAL

os primeiros passos para a institucionalização da gestão dos usos múltiplos dos

recursos hídricos no Brasil data de 1904, com a criação das comissões de:

o açudes e irrigação;

. estudos e obras contra os efeitos das secas;

o perfuração de poços
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No uno ¿. 1906, estas comissões foram agn:padas na Superintendência dos Estudos e

obras contra os Efeitos das secas, transformado-se, em 1909 na Inspetoria de obras contra

as secas (Iocs) e depois no ano de 1919 na Inspetoria Federal da obras contra as Secas

(rFocs).

Em 7920 foi criada a Comissão de Estudos de Forças Hidráulicas, do Serviço

Geológico e mineralógico do Ministério da Agricultura. Em 1933, com a reformulação dessa

comissão, foi criada a Diretoria de Águas tornando-se posteriormente o "sewiço de Águas".

No ano de 1934 foi criado o Departamento Nacional da produção Mineral (DNpM),

que incoporou o serviço de Águas e posteriormente com a lei 6.402 de 1940 foi transformado

em Divisão de Águas.

Em 1945, a IFocs foi transformada no Departamento Nacional de obras contra as

secas (DNocs), e a partir da criação do DNocS o governo federal deu início aos primeiros

planos de gestão dos recursos hídricos, visando equacionar questões referentes ao uso e

aproveitamento desses ¡ecursos.

Com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em

1960, teve início o desenvolvimento da hidrogeologia no Brasil. As perfurações de poços

passaram a ser conduzidas por técnicos especializados e deram lugar a muitos estudos de

caráter exploratório e de semi-detalhe. A execução de testes de produção de poços passou a

ser conduzida obedecendo a uma metodologia universal. Nos últimos 20 anos, por conta das

dificuldades econômicas que afetaram o país, o rítmo dos programas de perfuração de poços

na região semi-árida nordestina sofreu uma desaceleração.

A Divisão de Águas do DNPM foi transformada no Departamento Nacional de Águas

e Energia (DNAE), pela lei no 4.904 de 1965, e em 196g passou a ser chamado de

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica @NAEE).

Em 1973, foi criada a Secreraria Especial do Meio Ambiente (SEMA) com

competência para estabelecer normas e padrões para os recursos hídricos.

Em 1981 a lei Federal n.'6.938/81, criou o conselho Nacional do Meio Ambiente

(coNAMA), Órgão com a finalidade de "assessorar, estudar e propor normas, diretrizes de

políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais.



- 140-

9.3 - EVOLUCÃO HISTÓRICA DA LEGISLACÃO DOS RDCURSOS HÍDRICOS DE

RELEVANCIA PARA O USO E PROTECÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

A Constituição Federal, é a lei maior do país, fundamento de toda a legislação e dela

de¡iva toda a ordem jurídica. Abaixo da Constituição situam-se as leis complementares, as leis

ordina¡ias e os decretos (ou regulamentos), tanto federais, como estaduais e municipais. Os

códigos são conjuntos sistematizados de normas sobre determinados assuntos que também são

aprovados por lei, como o Código de Águas e de Mineração, .

No campo jurídico dos recursos hídricos no Brasil, merece destaque o Código Civil de

janeiro de 1916, que passa a regulamentar sobre os direitos do Estado sobre as águas

continentais e a lei numero 3.965, de 1919 (lei Epitácio Pessoa), que criava um caixa especial

para financiar a contrução de obras para implantação de irrigação, implementos agrículas e

fertilizantes. Posteriormente foi criado o Código das Águas pelo Decreto f .24.643 de l0 de

julho de 1934, como resultado da necessidade de dota¡ a nação de uma legislação específica e

adequada para a gestão dos recursos hídricos.

Apesar de posteriores alterações, principalmente pelo DecretoJei no. 852 de l1 de

novembro de 1938 e por leis subseqùentes, o Código das Águas, é ainda um importante

instrumento que legisla sobre os recursos hídricos no território brasileiro, dedicando o Liwo

II, o Título IV às águas subterrâneas.

O Capítulo único dispõe.

Art. 96 - O dono de qualquer teneno poderá apropriar-se por meio de poços, galerias, etc.,

das águas que existam debaixo da superficie de seu prédio, contanto que nõo prejudique

aproveitamentos existentes nem derive ou desvie de seu curso natural das águas públicas

dominicais, públicas de uso comum ou particulares.

Parágrafo único. Se o aproveitamento das águas subterrâneas de que trata este artigo

prejudicar ou diminuir as águas públicas dominicais ou públicas de uso comum ou

particulares, a administração competente poderá suspender as ditas obras e aproveitamentos.

Art.97 - Não poderá o dono do prédio abrir poço junto ao prédio do vizinho, sem guardar a

distância necessária ou tomar as precisas precauções para que ele não sofra prejuízo.
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Art. 98 - Sãì e*p.essamente proíbidas construções capazes de poluir ou inutilisar, para uso

ordinário, a água do poço ou nascente alheia a elas preexistentes.

Art. 99 - Todo aquele que violar as disposições dos artigos antecedentes é obrigado a demolir

as construções feitas, respondendo por perdas e danos.

Art. 100 - As correntes que desaparecerem momentaneamente do solo, formando um curso

subterrâneo para reaparecer mais longe, não perdem o caráter de coisa pública de uso comum,

quando já o eram na sua origem.

Art. 101 - Depende de concessão administrativa a abertura de poços em terrenos de domínio

público.

No que tange åo uso e proteção das águas subterrâneas, o Código das Águas

contemplou o que refere-se à poluição das águas no Art. 98, além disso estabelece no A¡t 68

das disposições preliminares do capítulo I, que o aproveitamento das águas comuns e das

particulares frcam sob inspeção e autorização administrativa, no interesse da saúde e da

segurança pública, dos direitos de terceiros ou da qualidade.

Porém, é no Titulo \{I - Águas Nocivas - Capítulo único, que se encontram as normas

de proteção à poluição adequadas à época, dispondo que:

Æt, 109 - A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome,

com prejuizo de terceiros.

A't. ll0 - os trabalhos para a salubridade das águas serão executados à custa dos

infratores, que, além da responsabilidade criminal, se houver, responderão pelas perdas e

danos que causarem e pelas multas que lhes forem impostas nos regulamentos

administrativos.

Art. 1l I - Se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o exigirem, e

mediante expressa autorização administrativa, as águas poderão ser inquinadas, mas os

agricultores ou industriais deverão providenciar para que elas se purifiquem, por qualquer

processo, ou sigam o seu esgoto natural.



-142-

Art. 11; - Os agricultores ou industriais deverão indenizar a União, os Esrados, os

Municípios, as corporações ou os paniculares que pelo favor concedido no caso do artigo

antecedente, forem lesados.

A constituição Federal de 1946, estabelece que os Estados tem competência para

legislar supletivamente e complementamente sobre os ¡ecursos hídricos, respeitando a lei

federal. No artigo 22 da constituição de 1967, a união passou a ter comperência privativa de

legislar sobre águas, impossibilitando que os Estados adapta-se a legislação federal às suas

necessidades e peculiaridades.

Em abril de 1968, o Ministério de Minas e Energia foi incumbido de rever e também

atualizar o código das Águas de 1934, o único regime jurídico disciplinador disponível do

uso e conservação dos recursos hídricos segundo Pacheco (1984).

Assim, as águas subterrâneas passaram a ser incluídas no código de Mineração como
jazidas minerais, no conceito de propriedade distinta do solo e conseqüentemente suâ

captação e uso regidos por .lei especifica.

A partir de então, decretos e portarias estabeleceram sobre o controle da poluição,

prevenção da poluição hídrica e a obrigação por parte das empresas em operação ou a
entrarem em operação a prevenir ou corrigir a confaminação ambient¡|.

o código de Águas é sem dúvida um marco na legislação brasileira e, se atualmenre

está ultrapassado e/ou obsoleto, em alguns temas como por exemplo as águas subterrâneas e a

poluição dos recursos hídricos, é a legislação básica brasileira de águas, naquilo que não fere

a Constituição Brasileira.

A evolução ao longo do tempo das condições sociais, econômicas, tecnorógicas e

hidrogeológicas, vigentes na época da elaboração do código das Águas de 1934, evoluiram e

o código ficou ultrapassado e não mais adequado a ¡ealidade atual, necessitando de uma

revisão e atualização urgente dessa legislação de águas.

No texto da constituição Federal em vigência, de r9gg, identifica-se com maior
propriedade e clareza" disposição que direta ou indiretamente afetem as águas subterrâneas,

seu regime de propriedade, sobre seu uso e aproveitamento. sendo assim dispões que compete
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à união inrtitui. o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos de outorga de

direitos de seu uso.

O Artigo 20, dispõe sobre os bens da União e quais as águas que lhe são próprias. O

Artigo 26" I, II e II quais os que pertencem ao Estado. O Artigo 22, i¡ciso IV fixou a

competência privativa da União para legislar sobre as águas. O Artigo 2 e Artigo 225, para

legislar sobre o meio ambiente e recursos naturais.

No artigo 23 da Constituição, é competência comum da União, dos estados, do Distrito

Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.

Além da Constituição Fede¡al de 1988, as leis complementares são alterações

introduzidas e que se revestem da maior importância quanto aos aspectos legais que envolvem

a questão da água. (Lei: no. 6.938, de 31 de agosto de 1981, sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente, Lei no. 7,804 de 18 de julho de 1989; aLei no 7.679 de 23 de novembro de 1988 e

a Portaria do IBAMA no I 13 de 25 de setembro de 1997, que tem por finalidade controlar e
registrar todas as atividades potencialmente poluidoras, Lei no. 6.803 de 02 de julho de l9g0
que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas passíveis de

poluição das águas. Alterações são introduzidas pelas leis nos. 6.938 e 7.804 no código das

Águas.

As águas subter¡âneas a partir da Constituição do Brasil de l9gg, passaram a ser

propriedade do Estado e não mais do proprietário do terreno abaixo do qual ela se encontra

(Art.26, II da Constituição Federal do Brasil).

A Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) n.001 de 23 de

janeiro de 1986 definiu a Política Nacional do Meio Ambiente, contemplando:o

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o zoneamento ambiental; a avaliação dos

impactos ambientais; o licenciamento de atividades poluidoras.Em consequência, a Resolução

CONAMA no. 20 de 18 dejunho de 1986 dispõe sobre os padrões e critérios de qualidade das

águas a serem mantidos em todo território nacional, estabelecendo a classificação das águas

doces, salinas e salobras, bem como parâmetros fisicos, químicos e biológicos que as definem.

Em 1986 foi enviado ao poder executivo O projeto de Lei no 7.12,1 de 19g6 que

"dispõe sobre águas subterrâneas, define critérios de outorga de direitos de seu uso e dá outras



-144-

providências'r projeto este resultante da colaboração de v¿i'rios especialistas e da comunidade

interessada, que acha-se paralisado no Congresso Nacional até a presente data (06109/98).

De acordo com o Art.24 Inciso VI da Constituição Federal, que diz : "Compete a

União, aos Estados e ao Disrito Federal, lesgilar concorrentemente sobre : ....VI - florestas,

caçq pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção

do meio ambiente e controle da poluição;" toma-se possível constitucionalmente aos Estados,

executarem "concorrentemente com a União" a sua legislação para preservação dos recursos

hídricos subterrâneos e por ser os mesmos um dos "recursos naturais" citados na Lei.

Em função dessa abertura propiciada pela Constituição Federal, é possível aos Estados

realizar sua própria legislação, desde que não venha a divergir daquela estabelecida a nível

federal, que ora tramita no Congresso Nacional.

A Lei Federal n" 9 433, de 8 de Janeiro de 1997 que Institui a Política Nacional de

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A Lei n.o 9.605, de Crimes Ambientais sancionada no dia 12 de fevereiro de 1998

aborda os aspectos penais, a partir de 30.03.98

Nos últimos 5 anos tem se intensificado a elaboração de instrumentos legais sobre a

administração dos recursos hídricos no Brasil, sendo a promulgação da lei n" 9433/97 que

trata do tema a nível nacional, sendo um grande marco jurídico - institucional do setor.

9.4 - LEGISLACÃO DE ÁGUAS SUBTNRRÂNEAS EM VIGOR NO ESTADO DE

PERNAMBUCO

No Nordeste, os Estados de Pe¡nambuco e Ceará foram os primeiros a possuirem uma

legislação pa.ra os recursos hídricos, sendo o estado de Pernambuco o único a possuir uma

legislação específica para as águas subterrâneas,

A Lei Estadual de número 11.427 de 17 de janeiro de 1997 dispõe sobre a

"conservação e a Proteção das águas subterâneas no Estado de Pernambuco e dá outras

providências". Nesta lei estão definidos os critérios da outorga das águas subterrâneas, bem

como, a rotina para obtenção da "Licenca de Execucão" da obra de captação de água
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subterrânea e posterior "Licença de Explotação", uma vez constatado pelo orgão fiscalizador

o cumprimento das normas regulamentares de construção de poços pela empresa de

perfuração encarregada da obra.

Como pode-se constatar, através dos dados compilados para este trabalho, no Estado

de Pernambuco o problema do cumprimento de uma legislação específica para exploração das

águas subterrâneas ainda necessita de tempo e investimento para ser concretizado, pois são

inúmeros os problemas de décadas de uso das águas subterrâneas na RMR e no Estado como

um todo, tais como : super-exploração de aquíferos, salinização de aquíferos, poluição

orgânica e inorgânica das águas subtenâneas, interferências entre poços, desperdícios em

poços jonantes não tamponados, dentre outros.

9.5 - t]MA BRf,,VE CONTRIBUICÃO PARA O USO E PROTECÃO DAS ÁGUAS
SUBTERRliNEAS

No estabelecimento do a¡cabouço legal e administrativo para a explotação de aqüíferos,

é importante levar em conta algumas das características básicas da água subtenânea. É

consenso no meio hidrogeológico que:

o Todo o aqi.iifero pode ser tratado como uma bacia hidrográfica. A explotação contínua

não deve ultrapassar a vazão de recarga (natural e artificial).

o Devido ao bombeamento, cada poço produz um rebaixamento em suas vizinhanças e

pode afetar a produção de água de poços vizinhos. Também nesse caso o aqüífero

funciona como uma bacia, com um certo padrão de fluxo estabelecido no seu interior pelo

bombeamento e recarga. Poluentes penetrantes no aqùífero serão transportados de acordo

com esse padrão de fluxo e podem atingk áreas situadas a grandes distâncias dos pontos

de origem e assim contamin¡r poços situados ajuzante.

o Deve-se assegurar o entendimento, planejamento, manejo e controle do uso racional

desses recu¡sos para fins de curto, médio e longo prazos;

o Deve-se alimentar e atualizar o sistema de informações ambientais, como instrumento de

planejamento técnico e econômico, capaz de definir ¿iLreas e recursos naturais disponíveis,
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considerando sempre possibilidades de comprometimento das águas em decorrência de

atividades impactantes; e

Com o objetivo de presewar o equilíbrio natural das águas subterrâneas, para

abastecimento público de água e por razões geotécnicas ou ecológicas, cabe aos órgãos

competentes, restringir a captação e uso desses recursos, delimitando as áreas destinadas

a seu controle.

o Por fim, os problemas de quantidade e qualidade não podem ser tratâdos separadamente já

que estão ligados. A intrusão de água do mar, por exemplo, depende da taxa de fluxo de

água doce para o oceano

Todas essas considerações conduzem parâ uma gestão de aqüífero tendo por princípio

uma base legal e institucional, na medida em que não se pode permitir que usuários da água

pratiquem bombeamentos de acordo com as suas necessidades, a ponto de gerar conflitos e

contaminação desses recursos hídricos.

9.6 - ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS

As águas subterrâneas devem estar, por princípio lógico, regidas por uma mesma

entidade institucional que administra os demais recursos hídricos, tanto meteóricos como de

escoamento superficial, pois, no ciclo hidrológico essas três componentes são indissociáveis.

Apesar de a administração dos recursos hídricos ser de competência do govemo,

diversas organizações são geralmente envolvidas, gerando conflitos de uso muitas vezes de

dificil solução, tanto nas águas superficiais quanto nas águas subterrâneas. As organizações

envolvidas são as seguintes:

- orgãos do governo

- grupos particulares de empresas

- grupos de cidadãos

- representações trabalhistas de classe, sociedades

civis organizadas, etc.
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Estas organizações se interagem entre si e se adaptam a mudanças ambientais, algumas

vezes colaborando entre si, e algumas vezes disputando, competindo e gerando conflitos.

Os conflitos podem ser provocados por um conjunto de fatofes circunstanciais e de

tendências definidas. Os principais fatores circunstanciais e imprevisíveis são:

- ocorrência de fenômenos meteorológicos excepcionais

- compromissospolíticosindividuaisassumidos

- má administração pública

As principais tendências previsíveis são:

- crescimento urbano

- crescimento de demandas

- preservação do meio ambiente

- desejo de lazer

- desenvolvimento econômico local

No Brasil, o gerenciamento dos recursos hídricos vem sendo executado em vários

níveis: nacional, regional, estadual e municipal.

Em nivel nacional foi criado no atual governo federal um ministério específico que

tratará entre outfos assuntos (como o meio ambiente e os problemas da Amazônia) os recursos

hídricos, através de uma Política Nacional de Recursos Hídricos a ser aprovada no âmbito do

legislativo. De acordo com essâ política a ser implantada, os recursos hídricos terão como

unidade de planejamento a "bacia hidrográLfica", que poderá ser estadual quando pertencer

inteiramente a um determinado estado federativo, ou nacional, quando cortar ou dividir dois

ou mais estados. Também em nível nacional encontra-se em discussão a implantação da

"ANA' - Agência Nacional de Água.

Regionalmente, existem os orgãos que planejam e executam ou apenas planejam ou

apenas executam ações relacionadas ao uso dos recursos hidricos. Dentre eles podem ser

citados : a CODEVASF-Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a

SUDENE- Superintendência para Desenvolvimento do Nordeste, e o DNOCS - Departamento

Nacional de Obras Contra as Secas.
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A nivel estadual a situação é a mais variada de um estado para outro: em alguns existe

uma Secretaria de Recursos Hídricos atuando independentemente de um usuário da água ou

acoplado a este, como por exemplo Secretaria de Habitação, Saneamento e Recursos Hidricos,

ou Secretaria de Recursos Hídricos e Irrigação, etc; em outros, as ações de gerenciamento dos

recursos hídricos acham-se diretamente ligadas a uma Secretaria de Planejamento: em outros

estados, as ações relacionadas ao gerenciamento dos recursos hídricos se acham dispersas em

vá¡rias secretarias estaduais, sem qualquer coordenação de planejamento e gestão.

Finalmente, a nivel municipal, esse gerenciamento se verifica através do controle dos

serviços públicos de abastecimento de água à população, quer através de reservatórios de

águas superficiais (barragens, açudes,etc) ou por intermédio de poços para captação de

aqüíferos.

Considerando que o principal uso, além de prioritário, é o de abastecimento público às

populações, o gerenciamento dos recursos hídricos é de competência estadual e, nesse sentido,

os estados do Brasil possuem as suas concessionárias - companhias de capital misto - que são

encarregadas da administração dos recursos hidricos, desde a captação, adução, Tratamento,

reservação e distribuição.

A situação ideal de composição institucional do governo estadual para o
gerenciamento dos recursos hídricos ,de acordo com COSTA (1995), é a mostrada na tabela

9. 1.

Observe-se que no modelo supra-apresentado, as instituições meramente gestoras no

sentido de planejamento são distintas daquelas usuæias e daquelas executoras de obras.

A instituição gestora deverá exercer as seguintes agões:

. Legislação e normatizaçäo de procedimentos visando proteger os mananciais

hídricos subterrâneos, tanto qualitativa como quantitativamente. .

o Planejamento sobre o aproveitamento integral dos recursos hídricos subterrâneos,

tendo em vista os usos múltiplos da água.

r Programaçño das ações a serem desencadeadas a nivel executivo.
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Tabela 9-1 - Atribuições das Secretarias de Estado relacionadas ao Gerenciamento de
Recursos Hídricos

o Pesquisas e estudos técnicos e econômicos necessários ao planejamento e à gestão dos

recursos hídricos subterrâneos, tais como: avaliaçdo de reservas e recursos explotáveis dos

aqúíferos existentes no Estado; zoneamento de disponibilidades dos aqüíferos, zoneamento

hidroquímico; mapas de wlnerabilidade; focos potenciais de poluição; dentre outros.

Pesquisas específicas de interesse regional na explotação de águas subterrâneas são também

importantes,como por exemplo: desenvolvimento de tecnologias construtivas de barragens

subterrâneas; novas metodologias para dessalinização de águ4 sobretudo para a região semi-

árida; tecnologias de desenvolvimento de poços; tecnologia de locação de poços; aplicação

de metodologias geofisica, isotópic4 termal, etc.

o Coordenaçäo das ações a serem desenvolvidas no campo dos recursos hidricos

subterrâneos e inseridas no Plano Estadual de Recursos Hídricos.

o Fiscalização sobre todas as âções rcalizadas pelos orgãos executores, sobretudo a

perfuração de poços tubulares e outras intervenções no meio aqüífero ( poços amazonas,

poços com drenos ou galerias, barragem subterrânea, etc.).

o Monitoramento sobre os aqùíferos e poços a fim de evitar o surgimento ou agravamento

de problemas de super-explotação, poluição, salinização, dentre outros.
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A gestão de recursos hídricos sob o ponto de vista institucional, não pode ficar restrita

apenas a participação de entidades públicas, mas deve ser analisada a atuação de todos os

setores técnicos.

A infra-estrutura técnica para enfrentar problemas de gestão de recursos hidricos

costuma ter três origens básicas, representadas por setores técnicos em:

- Orgãos públicos federais, estaduais e municipais;

- Empresas particulares de prestação de serviços (consultoras e empreiteiras de
obras)

- Universidades e centros de pesquisa

É bastante importante que haja um equilibrio e um bom delineamento de atribuições

entre as equipes técnicas militantes, nestes três setores, em proveito do bom rendimento das

atividades de gestão dos recursos hídricos. Na práticq costuma ocorrer uma certa

superposição de atividades e atribuições, que pode ser mais ou menos importante, em função

da política de governo e do estágio e ritmo das atividades econômicas da nação.

As universidades desempenham um papel relevante no planejamento dos recursos

hídricos, por uma atuação direta e indireta nos estudos a serem desenvolvidos. Diretamente,

as universidades promovem pesquisas aplicadas e estágios onde a sua equipe técnica possa

adquirir experiência e levar a cabo estudos pioneiros ou de vanguarda, que futuramente

beneficiarão toda a comunidade.
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r0 - MÉToDos tr cRrrÉRros DE uso E pRorEÇÃo DAS ÁcuAS
SUBTERRÂNEAS NARMR

1O.T - INTRODUCÃO

os recursos hídricos da Região Metropolitana do Recife (RMR) são limitados, e há
dificuldades em satisfazer o incremento das necessidades de água, com qualidade, para os
diferentes usos, o que na ausência de estratégias de proteção e uso dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos adequados, determinam um continuo aumento do
comprometimento da qualidade e das situações de confritos de usos, exigindo a tomada
constante de medidas casuisticas e imediatistas para a resolução dos problemas crônicos de
abastecimento de água potável da RMR e que inevitavelmente vão surgindo a cada periodo de
escassez hidrica prolongada (períodos de seca).

A grande variação da distribuição temporal e espacial das chuvas, característica desta
região, exige a mobilização de elevados investimentos financeiros para a implementação de
projetos e de programas que assegurem tanto a disponibilidade dos recursos hídricos
superficiais quando e onde são necessários para os diferentes usos> quanto a proteção da
população e bens contra a ocorrência de cheias, secas e alterações da qualidade da água dos
mananciais hidricos superficiais. por outro lado, as águas subterrâneas apresentam pequena
variação da distribuição temporal e espacial e baixos investimentos financeiros para a

implementação de projetos e de programas que assegurem a sua disponibilidade e proteção.

Para a definição de estratégias de uso e proteção das águas subterrâneas é necessário a
compatibilidade das políticas, programas e projetos de recursos hídricos, afim de assegurar as

disponibilidades de água em quantidade e qualidade requerida pela população e pelos

diferentes setores das atividades sócio-econômicas em horizontes fi;turos, pressupostos da

sustentabilidade do desenvolvimento. AJiás, a disponibilidade de água, em quantidade e
qualidade é um fator condicionante do desenvolvimento das atividades sócio-econômicas, de

uma região, devendo as estratégias de uso e proteção das águas subterrâneas constituírem-se,

assim, como elementos dos processos decisórios das políticas de desenvolvimento e de

ordenamento da região, bem como das articulações dessas políticas com as políticas dos
recursos hídricos superficiais e ambientais.
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Antes de iniciar o mapeamento da lulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas

da RltzIR., foi necessário precisar e definir melhor o conceito "wlnerabilidade".

o conceito de vulnerabilidade ainda denota incertezas no contexto da poluição das

águas subterrâneas. Freqüentemente, o termo "wlnerabilidade à poluição" é usado com um

sentido composto que talvez pudesse melhor ser descrito como ,,risco 
de poluição,, .

De acordo com as conclusões e recomendações da conferência intemacional sobre

"vulnerability of Soil and G¡oundwater to Pollutants" realizada nos países Baixos, no ano de

1987 (Duijvenbooden & waegeningh, 1987), a vulnerabilidade à poluição das águas

subterrâneas pode ser definida como a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a

uma carga poluente, função apenas das características intrínsecas do aqüífero

segundo Hirata (1994), a rulnerabilidade de um aqüífero pode ser caracterizada em

função de:

Acesso à penetração de poluentes na zona saturada analisado sob o aspecto hidráulico

(processo hidrául ico);

A capacidade atenuante das camadas sobrejacentes ao aqüífero, como resultado da

retenção fisica e reações químicas dos contaminantes com o meio (processos bióticos e

abióticos).

Hirata & Rebouças (1996) definem a wlnerabilidade do aqùífero como a

sensibilidade que um específico est¡ato geológico tem em ser adversamente afetado por uma

carga contaminante imposta. Sendo a carga contaminante entendida como qualquer atividade

humana que possa causar algum tipo de alteração na qualidade das águas subterrâneas,

tomando-as impróprias para um uso específico. Segundo os citados autores a carga

contaminante pode variar com o tempo> entretanto a vulnerabilidade natural é praticamente

fixa.

costa (1997) define vulnerabilidade de um aqüífero como o maior ou menor grau de

disponibilidade que esse aqüífero apresenta de sofrer uma contaminação.
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Enfinr, pode-se defrnir o conceito de vulnerabilidade à poluição da âgta subterrânea

como a maior ou menor susceptibilidade de um meio aqüifero de ser øfelado por uma cargct

poluente imposld. Sendo a wlnerabilidade uma propriedade intrínseca do meio aqüífero.

Definida deste modo wlnerabilidøde é distinta de risco de pohição. O risco de

poluição depende não só da vulnerabilidade do aqùífero mas também da existência de cargas

poluentes significativas que possam contaminar a água subterrânea.

É possivel existir um aqüífero com um alto indice de wlnerabilidade mas sem risco de

poluição, caso não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição excepcional apesar

do índice de vulnerabilidade ser baixo. É importante precisar a diferença entre

vulnerabilidøde e risco de poluição. O risco é causado não apenas pelas características

intrínsecas do aqûífero, mas também pela existência de atividades poluentes, fator dinâmico

que, em princípio, pode ser controlado.

A proteção quantitativa e qualitativa do recurso hídrico subterrâneo está em

estabelecer:

o Medidas de prevenção voltada a poços existentes e a futuras obras de captação;

. Á¡eas de conservação e proteção das águas subterrâneas e de poços de abastecimento

público.

No primeiro caso, a proteção é definida a parlir da implantação de uma rede de

monitoramento da quantidade e da qualidade das águas subterrâneas, e do maior controle e

fiscalização da perfuração de poços, principalmente no aspecto construtivo e das vazões

explotadas. Consequentemente, pode-se evitar a contaminação dos aqüíferos por águas

indesejáveis por deficiência construtiva do poço, e ou por fluxo induzido em função do

rebaixamento acentuado dos níveis potenciometricos.

No segundo caso, é necessário a definição da lulnerabilidade do meio aqüífero e a
avaliação do risco de contaminação das águas subterrâneas, para a implantação das áreas de

conservação e proteção das águas subterrâneas e de poços de abastecimento público.
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10.3 - PRINCIPAIS METODOS. CRITÉRIOS E ÍNDICES UTILIZADOS PARA
cr-¿ssmrcan e wr,NnRAnrlmenn À por.urcÃo tas Ácues
sunrnnnÂxrces xo uuNno

Neste tópico encontra-se apresentado um breve histórico dos principais critérios,
métodos e índices utilizados para a confecção de mapas de wlnerabilidade à poluição das

águas subterrâneas, disponíveis na literatura mundial.

A vulnerabilidade à poluição dos aqúíferos é tão importante quanto os aspectos
quantitativos, qualitativos e de consumos das águas subterrâneas, para a definição de
estratégias de uso e proteção das mesmas.

os trabalhos de wlnerabilidade de águas subter¡âneas ¡earizados no Brasil e no
mundo, levam em consideração as crasses de vulnerabilidade (geralmente em extremq alta,
moderada e baixa), mas os parâmetros utilizados e os critérios de prioridade são muito
variados.

A uniformização dos critérios e dos parâmetros utilizados, para avariar, classificar, e
mapear a vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas no Brasil, traria as seguintes
vantagens :

)

J.

os mapas de wlnerabilidade à poruição das águas subterrâneas produzidos num estado,
município' ou numa determinada região do Brasil seriam facilmente interpretados por
todos os usuários e técnicos;

Os mapas de diferentes regiões seriam comparáveis entre si;

O diálogo entre profissionais do setor, seria facilitado, uma vez que a experiência
adquirida por um técnico poderia com mais fac idade ser assimilad4 comparada e
utilizada pelos demais profissionais da área;

seria então possível criar uma base de dados nacional compativel, e coerente, que
incluiria dados de todas as regiões do Brasil.

Definido o conceito de wlnerabilidade é importante reconhecer que a vulnerabilidade
de um aqüífero depende também do tipo de poluente potencial. por exempro a quaridade da
água subterrânea pode ser muito vulnerável a uma carga de nitratos, originada por práticas
agrícolas inco'etas, e no entanto ser pouco wlnerável a cargas patogênicas (devido à
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mortalidade natural dos agentes patogênicos). Tendo em consideração esta ¡earidade é
cientificamente defensável avaliar a wlnerabilidade à poluição em relação a casos especíhcos
de poluição, como nutrientes, poluição de origem orgânica, metais pesados, etc., e criar o
conceito de w lnerobi lidode específica.

Este ponto de vista foi já expresso por diversos autores, nomeadamente por Foster>
(1987); e canter et at. (19g7) que desenvolveram trabalhos de mapeamento de
wlnerabilidade específica à poluição por nitratos de origem agricola.

De acordo com Foster (19g7), os mapas de wrnerabiridade podem ser efetuados para
gntpos de alividades poluentes, como por exemplo, para contaminação por esgotos, para
produtos agroquimicos, e para certas indústrias. Le Grand (19g3) apresentou, uma
metodologia de abordagem e quantificação do ¡isco de poruição proveniente de aterros
sanit¿irios.

Reconhecendo que o mapeamento específico de vurnerab idade é do ponto de vista
científìco mais consistente" verifica-se no entanto que em gerar o número de dados
disponíveis não é suficiente para a eraboração do mapeamento específico. Toma-se assim
necessário opta¡ por conceitos mais adequados à utilização dos dados (em geral) disponiveis.
vários auto¡es desenvorveram métodos de avaliação e de mapeamento da wlnerabilidade,
como por exemplo: Le Grand (1964), parascan dora et ar. (1979), Lobo-Ferreira & calado
(1989), Rodrigues et ar. (1989), A.iler et ar. (1987), Foster & Hirata (1988), denrre outros.
Algumas dessas metodologias incluem os írulices de wtnerabilitrade, que diminuem a
subjetividade inerente aos processos de avaliação de wlnerabilidade à poluição das águas
subterrâneas.

Le Grand (1964) instituiu a cartografia de wlnerabilidade e anárise de cargas
contaminantes advindas de sistemas de disposição de águas servidas (surface Impoundment
Assessment), o método sAr. Este método estabelece em separado a lulnerabilidade de
aqüífero e a car3a contaminante. Este autor define como critérios para a elaboração do mapa
de vulnerabi.lidade os seguintes parâmetros:

Tipo de material ( litologia);

Espessura da zona saturada e não saturada;

Qualidade da água subterrânea (STD).
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O grau de Vulnerabilidade é especificado por um código alfanumérico resultante da

interação desses critérios. A carga contaminante é hierarquizada (de I a l0) a partir do tipo de

atividade antrópica.

Parascando.la et al. (1979), sugeriu para a caracterização da wlnerabilidade dos

aqüíferos de valence-França, quatro classes principais pa¡a o grau de '"ulnerabilidade: Muíto
Alø, AIta, variavel e Baixa. os principais critérios considerados na avaliação foram os

seguintes:

o Valor atual do aqùífero como fonte de abastecimento de água;

' A capacidade de proteção relativa a poluentes provenientes da superficie do solo;

o Tempo de percurso do poluente da superfÌcie do solo até ao aqüífero;

. A persistência do poluente no aqtiífero.

Assim a classe de vulnerabilidade muito alø é caracterizada por;

- aqüiferos extensos que são intensamente utilizados para abastecimento de áreas

com alta densidade demográfica ou de grandes distritos industriais;

- proteção reduzida do aqüífero em relação a poluentes provenientes da superficie do

solo;

- elevada permeabilidade devido as fraturas e as carstificações, com velocidades de

propagação dos poluentes da ordem de vários metros por dia;

- elevada persistência dos poluentes no aqüífero.

A metodologia utilizada por Parascandola et al. (1979) é bastante ampla, considerando

indistintamente, o fator dinâmico como o valor atual do aqüífero-fonte de abastecimento de

água e os fatores estáticos que dependerq dentre outros fatores, do tipo de solo e das 
l

caracteristicas do aqüífero.

os mapas de wlnerabilidade do Reino unido, editados pelo Instihrte of Geological

sciences, no ano de 1983, tomam em consideração quatro classes de vulnerabilidade à

poluição e ainda três categorias que representam:



as áreas de vulnerabilidade variável,

as áreas com informação insuficiente e

as áreas com ausência de aqüiferos.

Esta classificação baseia-se num critério único, que é o tempo de percurso de um
poluente conservativo, não-adsorvível e não-absorvível, através da zona não-saturada do solo.

As quatro classes de lulnerabilidade correspondem a tempos de percurso "superiores a 20

anos","nointervalodelanoe20anos","entrelanoelsemana"e,'inferioraumasemana".

Lobo-Fer¡eira & calado (1989), elaboraram o mapa de wlnerabilidade à poluíção das

águas subterrâneas das regiões do AJgarve e do Alentejo-portugal, considerando quarro

classes de wlnerabilidade à poluição, a saber.. Muito alta; Attd; Variavel; Baixa.

Rodrigues et al. (1989) elaboraram a "carta litológica para fins hidrogeológicos de

Portugal continental" e os fatores contemplados na avaliação e na classificação do mapa de

wlnerabilidade são de natureza hidrogeológica. Esses autores consideram os seguintes

critérios:

permeabilidade da zona não-saturada do solo e do aqüífero;

taxa de recarga média do aqüífero;

capacidade de atenuação da zona não-saturada do solo;

velocidade de propagação do poluente na zona não-saturada do solo.

De acordo com esses critérios, Rodrigues et al. (op. cit.) elaboraram classes de

lulnerabilidade correspondentes aos seguintes grupos hidrogeológicos:

Vulnerabilidade muito alta:

- Formações carsticas de média a alta permeabilidade. Velocidade de propagação do

poluente da ordem de l0 m/d

- Formações dunares fluviais e aluviais de média a alta permeabilidade. Velocidade

de propagação do poluente da ordem de I a l0 m/d.

Vulnerabilidade alta:

Formações rochosas de gabros e de dioritos. Velocidade de propagação do

poluente da ordem de I m,/d.

a

o

a

o

o

a
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- Formações detríticas de cobertura de média a baixa permeabilidade.

- Formações Mesozóicas e cenozóicas, porosas e f¡aturadas, sedimentares, de média
a baixa permeabilidade .

- Formações argilosas, e de areias e margas.

Vulnerabilidade muito variável :

- Formações ígneas fiaturadas, principalmente granitos. Ve.locidades de propagação

dos poluentes variável.

- Formações metamórficas fraturadas, principalmente xistos e grauvacas.

os índices de vurnerab idade empregados mais freqüentemente no Estados unidos e
Europa são o DRASTIC proposto pot Ailer et ar. (1985) e o GoD ( Foster & Hirata, 1988).

o indice DRASTIC foi desenvolvido por Alrer et ar. (1985) para a Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a U.S. EPA. posteriormente viáLrios estudos foram
efetuados com sucesso na década de g0, nomeadamente nos EUd no canadiá, na África do
Sul, na Itália, e na suécia. De fato, o índice DRASTIC tem as características de simplicidade
e utilidade necessár'ias para poder vir a ser considerado uma referência. um outro índice
bastante utilizado é o índice desenvolvido por Foster & Hirata (l9gs): GoD. Estes dois
índices estão brevemente desc¡itos a seguir.

O índìce de vulne¡abilidade ù poluicão DRASTIC

o método DRAsrrc (Ailer et al., 1985) calcura um índice conespondente ao
somatório ponderado de sete (7) valores ¡elacionados aos seguintes parâmetros ou indicadores

hidrogeológicos :

I - Profundidade da superficie d'água do subsolo

2 - Recarga do aqüífero

3 - Material do aqüífero

4 - Tipo de solo

5 - Topografia

6 - Impacto da zona não-saturada

7 - Condutividade hidráulica

(Depth to the water table)

(Net Recharge)

(Aquifer material)

(Soil type)

(Topography)

(Impact ofthe unsatu¡ated zone)

(Hydraulic Conductiviry)
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O nome DRASTIC resulta da junção das letras sublinhadas dos parâmetros, em
inglês.

o método DRAsrIc fundamenta-se num conjunto de procedimentos que permitem
integrar vários parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e da sua especifrcidade. Cada
um dos sete parâmetros DRASTIC foi dividido em escaras e/ou em tipos de meio
significativos que condicionam o potencial de poluição. A aplicação do método DRAsrrc é
assim efetuada:

(1) atribuem-se valores de I a r0 a cada parâmetro, em fi;nção das condições rocais;
valores elevados correspondem a uma maior wrnerabilidade; os valores obtêm-se de
tabelas que consideram a correspondência entre as características hidrogeorógicas
locais e o respectivo parâmetro;

(2) em seguida o índice local é calculado multiplicando o valor atribuído ao parâmetro
pelo seu peso relativo. cada parâmetro tem um peso predeterminado que reflete a sua
importância relativa na quantificação da vulnerabilidade; os parâmetros mais
importantes têm um peso 5, os menos importantes um peso 1. Estão disponíveis duas
gamas de pesos relativos ou fatores de ponderação; uma gama para aplicação geral e
uma outra específica para pesticidas. (Tabela 10.1)

Tabela 10. I - Peso atribuídos aos parâmetroVlndicadores Hidrogeológicos
PARÂIæTRoS ou l¡¡¡rc¡ponns

llrDnocEo¡,ócrcos
DRASTIC
NORMÄL

DRASTIC
PESTT(--IDÁS

rrorunotcade da superticie d'á$a do subsolo 5 5
Recarga do aqüífero 4 4

oo aqurlero J J
-1¡pu u(' sulu 2 5
r rrpr,Ët.¡Itat

J
u¡rp.lt¿u ut. z{Jlra nao_saturada 5 4

lrca J 2

(3) por último adicionam-se os sete produtos parciais obtendo-se o valo¡ do índice final
DRASTIC. o valor mínimo possível é23 e o valor miáximo é 226; segundo Aller et
al (1985) valores dessa ordem de grandeza são raros, situando-se gerarmente entre
50 e 200.



O lndice de vulnerøbiliúade à poluicão GOD

De acordo com Foster (1987) o indice de vulnerabilidade à poluição GOD considera

os três seguiûtes parâmetros:

I - Ocorrência de águas subterrâneas (Groundwater occurrence);

2 - Classe global do aqüífero (Overall aquifer class);

3. Profundidade da água subterânea (Depth to groundwater table or strike).

O nome GOD é formado pelas iniciais, em inglês, da primeira letra de cada parâmetro.

O primeiro parâmetro (Groundwater occurrence) classifìca o aqüífero quanto a

pressão atuante em:

- não confinado (liwe ou freático);

- não confinado coberto (livre ou freático coberto);

- semi-confinado (confinado drenante );

- Confinado (confinado não drenante semi surgente);

- confinado artesiano (confinado não drenante surgente);

- ausência (se não houver aqüífero);

O segundo parâmetro classifica o aqüífero em função do grau de consolidação e das

características litológicas.

O terceiro parâmetro classifica o aqüífero em relação a profundidade do nível

freático (aqüífero livre ou freático) e a profundidade do topo do aqüífero (aqüífero confinado

drenante e não drenante). o aqüífero é classificado, em relação a cada um dos três parâmetros,

numa escala cujo valor máximo é um (l). o índice é calculado pela multiplicação dos três

parâmetros. o índice 1.0, representa a wlnerabilidade máxima. o menor índice é o valor

0.016 se houver aqúífero, ou zero se não houver aqúífero.

o valor de cada parâmetro é facil de obter, se seguir o procedimento apresentado na

figura 10.1 proposta por Foster et al (1988). o valor de um parâmetro qualifìcativo

complementar é adicionado ao valor numérico do indice. Este parâmetro complementar

pretende considerar o grau de fissuração e a capacidade de atenuação relativa (conteúdo de

argila), medindo a tendência para o transporte lateral do poluente na zona saturada.
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Figura l0.l - Esquema para avaliação da wlnerabilidade natural do aqüífero

10.4 - ESTRATÉGTAS DE PROTECÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

10.4,1 - Monitoramento

Neste trabalho discute-se e apresenta-se uma metodologia para o monitoramento das

águas subterrâneas em função da vulnerabilidade e dos riscos de exposição dos principais

aqûíferos da RMR. Da análise da gravidade dos problemas reconhece-se a necessidade de

adaptar uma estratégia coerente contendo medidas preventivas e curativas.

A coleta sistemática de informação sobre os recursos hídricos subterrâneos permite

caractenzu as diferentes situações hidrogeológicas, no espaço e no tempo, quantificando as

diferentes fases dos ciclos hidrogeológico e geoquímico, com os seguintes objetivos:

- avalia¡ ¿s disponibilidades hídricas;

- avaliar a evolução da quatidade da âgua;
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- identificar acidentes de poluição;

- utilizar a informação de base para aplicação de modelos e respectiva calibração.

os sistemas de monitoramento a implementar devem permitir a obtenção de

informações sobre os sistemas aqüiferos nos diferentes componentes acompanhando a sua

evolução e adaptando-se sempre aos novos problemas e desafios que vão surgindo. Devem
ainda ser adaptados às novas tecnologias de coleta de informação, permitindo a aquisição de

dados de forma continua e eficiente, conduzindo a uma maior facilidade de tratamento,
armazenamento e processamento da informação.

A avaliação das condições de qualidade em relação ao tempo e ao espaço requer que as

atividades de monitoramento se realizem em rede. Define-se uma rede de qualidade como um
conjunto de estações de controle operando de forma coordenada e que, como um todo,
representa as condições de qualidade da água existentes numa determinada area, num certo
período de tempo. A operação sistemática ou coordenada de uma rede é realizada pela seleção

dos seguintes fatores:

- objetivos de amostragem;

- locais de amostragem;

- freqüência de amostragem;

- variáveis a amostrar;

- Compatibilidade com a rede hidrométrica.

o desenho de uma rede cobre, basicamente, a determinação destes objetivos numa macro
abordagem para produzir a informação necessá¡ia. De um modo geral, pode-se enunciar os

seguintes objetivos para a rede de qualidade:

- classificação do meio hídrico em função dos usos;

- cumprimento do normativo nacional, comunitário e internacional;

- controle de qualidade das origens de água para abastecimento público;

- controle das fontes de poluição pontuais e difusas mais significativas;

- avaliação da eficácia dos programas de redução da poluição;

- identificação de episódios de poluição;

- informação de base para o estabelecimento de modelos de qualidade.
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avaliação de características naturais básicas (estado de referência) - informação

prévia à influência antropogênica;

controle de qualidade - verificação da conformidade com o normativo nacional,

caracterização do estado de qualidade - acompanhamento da evolução temporâl do

estado de qualidade com a utilização de parâmetros estatísticos;

investigação e desenvolvimento experimental - estudos, modelagem da qualidade,

elaboração de linhas orientadoras.

cada um destes tipos de monitoramento deve incluir os componentes fisicos, químicos e

biológicos associando ainda, a freqüência mais adequada para obtenção dos dados .

As redes de monitoramento específìcas de água subterrânea operam como redes de alerta,

uma vez que através do acompanhamento da tendência evolutiva dos parâmetros de

qualidade, possibilitam detectar focos poluentes que possam surgir e minimizar os seus

efeitos.

Estas redes devem desenvolver-se em áreas, consideradas de riscos em termos de

potenciais focos poluidores dos recursos hídricos subterrâneos, como são os casos dos

perímetros de irrigação, zonas industriais, ateffos sanitários, etc.

A rede de monitoramento de qualidade da água subterrânea compreende um conjunto de

pontos de amostragem onde periodicamente se efetuam campanhas para controle das

tendências evolutivas de qualidade da água subterrânea. Esta rede engloba todas as atividades

de amostragem e de análise para coligir, processar, verificar e aûnazenar dados com o
objetivo de obter informações sobre as propriedades ffsicas, químicas e biológicas da água.

Numa primeira fase, para um correto desenvolvimento das redes de monitoramento tanto

de quantidade como de qualidade, deve-se seleciona¡ cuidadosamente os pontos de

observação, de aco¡do com diversos aspectos, entre os quais os seguintes que são importantes

para um bom funcionamento das redes:

Conhecer em cada ponto selecionado da rede, o aqüifero que está a ser captado;

Elaborar o monitoramento dos diferentes sistemas aqüíferos principais;

Aproximar tanto quanto possível a rede de qualtidade e a rede de qualidade de modo

a facilita¡ a interpretação de certos fenômenos como: interface água doce/água

salgada e inter-relação água subterrânea./água superfi cial;
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- Acessibilidade aos locais de observação;

- seleção de parâmetros de qualidade (em função da natureza ritológica e de

indicadores potenciais de poluição);

- Determinação da periodicidade das observações;

- Formação de equipes de operadores das redes.

- Implementação de redes de monitoramento específicas em zonas com problemas

potenciais de poluição.

- Garantir os meios técnicos e humanos indispensáveis para, em tempo útil, se proceder

a análise, processamento e publicação dos resultados.

Para uma maior eficírcia de uma rede de monitoramento, deve-se haver uma maior
automatização das esta@es que permite obter informação em tempo real, de modo a ser

possível uma intervenção mais rápida e eftcaz na resolução de problemas de poluição, que

afetam não só as atividades sócio-econômicas mas também, o equilíbrio dos ecossistemas.

o projeto HIDROREC (projeto financiador desta tese) efetuou um monitoramento no
período de I ano no que diz respeito à rede de qualidade/quantidade da água subterrânea na

RI\¡ÍR' as tendências evolutivas de sua qualidade, o controle da qualidade das origens de água
para abastecimento público, entretanto por ter sido curto o período destinado a este trabalho
no projeto, poucos foram os dados de base para modelos de poluição, controle das fontes de
poluição pontuais (Fotos Prancha I) e difusas mais significativas, bem como, da intrusão da

cunha salina. Deste trabalho resultou o Mapa das .¡i¡eas de Restrição de Explotação que
atualmente é o mapa base de controle da vazão de exprotação para o licenciamento de poços

na Planície do Recife.

A partir do inventa¡io elaborado com os dados dos poços cadastrados/monitorados

durante o desenvolvimento desta pesquisa, fo¡am definidas as áreas críticas de maior extração
d'e âgaa subterrânea, e consequentemente com os maiores rebaixamentos dos níveis
potenciométricos.

o principal problema associado ao uso dos recursos hídricos subterrâneos na RMR, é o
da super-explotação das águas subterrâneas em áreas restritas, que representa uma extração de
volumes de água subtenânea acima dos limites de recarga do aqùífero.
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É importante a diminuição dos volumes explotados dessas áreas criticas, otimizando e

racionalizando a explotação das águas subterrâneas. É urgente o estabelecimento de um
programa de proteção das águas subterrâneas para diminuir os impactos presentes e futuros
sobre o aqüífero, bem como definir, em função do uso e atual grau de ocupação das áreas

críticas, um plano de monitoramento para avaliar a oconência dos fenômenos de subsidência
do solo e de suscetibitidade à contaminação natu¡ar e antrópica dos aqüiferos.

Particula¡mente, quarito à questão de exploração da água subte*âne4 objeto deste trabalho, o
número e a taxa de bombeamento dos poços deverão ter um dimensionamento ajustado às

características fisicas e hid¡áulicas do aqüífero. Em caso contrário, os fenômenos de

subsidência do solo e de esgotamento do aqüífero forçosamente ocorrerão

1.0.4.2 - As Potenciais Fontes Pontttais de Contøminação da RMR

Os recursos híd¡icos subterrâneos constituem um domínio em que as incertezas são

especialmente relevantes e não podem deixar de ser tidas em conta de forma explícita. Estas

incertezas, que desde logo estão presentes na própria avaliação das disponibilidades das águas

subtenâneas, são sobretudo insuperáveis no que diz respeito à formulação dos cen¿írios sócio-
econômicos que vão condicionar as utilizações da água em horizontes fi.¡turos. Assim, as

estratégias de uso das águas subterrâneas tem de fornece¡ as respostas adequadas a situações

futuras incertas e não especifrcar as respostas otimizadas para situações futuras
predeterminada.

Para o desenvolvimento de estratégias proteção e de uso das águas subterrâneas

eficazes, é necessário o estudo de evolução das demandas de água dos diferentes setores de

atividades econômicas da RMR, no quadro do desenvolvimento sócio-econômico da região,

em horizontes temporais presente e futuro, e de parcelamento do solo.

certas áreas da RMR já são conhecidas como preocuparites em termos de degradação

ambiental, e outras indiciam-se como potenciais zonas de risco em virtude das atividades aí

existentes. Esta situação torna-se mais grave quando estas atividades se localizam em zonas

de recargas dos principais aqüíferos exprotados na região e que apresentam maior
wlnerabilidade à poluição.
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Em algumas áreas da RMR, como por exemplo o Distrito Industrial de paratibe-

Paulista, devido às atividades urbanas, industriais, comerciais etc., existentes, há uma maíor
possibilidade de degradação ambiental relativa principalmente a deterioração da qualidade da
água subterrânea do aqüifero Beberibe. A esta situação não tem sido alheia a má gestão dos
sistemas aqüíferos que muitas vezes se verifica.

Tomando-se por base a literatura mundial, dentre as atividades potencialmente
Poluidoras de águas subterrâneas encontram-se:

o As atividades urbanas; as áreas urbanas que não possuem saneamento básico, pois seus

efluentes são lançados no soro e com o tempo atingem o nível freático; Na maior parte do
Domínio Hidrogeológico da Bacia pE-pB os roteamentos não possuem saneamento

adequado e o despejo dos resíduos urbanos é lançado diretamente no solo. As â"eas de
maior risco são aque.las onde afloram os sedimentos do Formação Beberibe, como por
exemplo no município de Itapissuma (quase na sua totalidade).

o os postos de gasolina com tanques e dutos de combustiveis enterrados, pois estes tanques
sempre estão sujeitos a depreciação e vazamentos e às vezes podem ser corroídos pero
próprio lençol freático.

. Cemitérios a céu abeno. euando não são instalados de forma adequada.

o Rios e canais de Recepção de Efluentes. euando há uma importante conexão hidráulica
entre o rio e o aqúífero, como por exemp.ro o rio Beberibe e o aqüífero de mesmo nome; e
o rio Jaboatão e a Formação Cabo. (Fotos prancha II).

¡ Lixões e Atenos controlados. euando são instarados sem o devido controre de seus
efluentes. As áreas de instalação mais críticas estão localizadas nos Municípios de
Itapissuma e Abreu e Lima, no Domínio da Bacia pE_pB.

o Atividades industriais, através do transpofte, carga e descarga de suas matérias-primas, e
principalmente em certas atividades industriais pela disposição incorreta do sistema de
tratamento de seus efluentes. Exemplos de áreas de risco a poruição das águas
subterrâneas estão no distrito industrial de paulista no Domínio da Bacia pE_pB, onde
afloram os sedimentos da Formação Beberibe e no poro industrial de Jaboatão dos
Guararapes e do cabo, onde afloram os sedimentos da Formação cabo do Domínio
Hidrogeológico da Bacia de mesmo nome.

r Atividades Agropecuárias; Fontes de poruição difi.lsa nas áreas de prantações em soros da
formação rochosa aqüífera onde são ut izados produtos agroquímicos e em matadouros.
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o Atividades Mineiras.

Para confecção do mapa de uso e p¡oteção das águas subterrâneas da RMR foram

observadas as localizações das principais fontes pontuais de poluição das águas subterrâneas

da RMR. As atividades potencialmente poluidoras das águas subterrâneas cadastradas para o

desenvolvimento desta tese encontram-se descritas nas tabelas 10.2 (proposta por Foster &
Hirat4 1988) e 10.3 (proposta por Daggett, 1989).

Outro parâmetro a ser conhecido a fim de que se possa estabelecer um zoneamento seguro

quanto ao risco de poluição, é a definição do Perímetro ou Á¡ea de Proteção de Poço - ppp.

A USEPA (1987) estabelece para um PPP três diferentes zonas, segundo suas ca¡acterísticas

hidráulicas:

A, Zl - zona de influência,

a ZC - zona de contribuição e

a ZT - zona de transporte (figura 10.2).

A ZI é aquela zona associada ao cone de depressão (rebaixamento da superficie

potenciométrica) de um poço em bombeamento.

Azc é a áLrea de recarga associada a um pogo. Teoricamente, qualquer substância móvel e

persistente que se encontre dentro dessa zona é conduzida para o poço em exploração. Desta

form4 é aZC a ârea de preocupação com a qualidade da água do poço.

A ZT ou zona de captura para determinado tempo de trânsito é a zona estabelecida com

relação a tempos especificos que supostas plumas contaminantes levam para atingir o poço,

muitas vezes sem considerar a dispersão hidrodinâmica, a retardação ou a degradação. A ZT
foi criada para restringir a área das zcs que, em alguns casos, podem atingir valores muito

elevados

a

o

a
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Figura 10.2 - Ilustração gr¡á.fica das zonas em tomo do poço a ser protegido: zona de

conüibuição de contribuição (ZC), zona de influência (ZI) e zona de transporte (ZT). Os

campos são aqueles propostos por Cleary, 1989.
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Tabela 10.2 - Atividades antrópicas mais comuns no Brasil, potencialmente geradoras de

carga contaminante ao aqüífero (Foster & Hirata lggg)

(a) Pode incluir componentes industriais

(b) Pode também ocorrer em áreas não industriais

(c) Intensificação apresenta aumento no risco de contaminação

u/r Urbano/Rural - P/LlDlR pontuaVlinear/difuso /regional
n - Nutrientes f - Patógenos fecais

o - Compostos orgânicos sintéticos e/ou carga orgânica

s- Salinidade m- Metais pesados

ATIVIDADES
CARASTERISTIC.A. DA C.ARGÄ CONTAMINAIYTE

DISTRBUIçÃo PRINCIPAL SOBRECÀRGA AUSf,.NCTA DE

ANA

¡/r P-D +
Vazamento de esqotos laì L
Lagoas de ox¡dacão ofn
Aplicação de áquas res¡du8is em suDerffctê tãì nsof
R¡cs e cana¡Ê de recepcão la) nhI nof ++
L¡xivladcs de llxões,/efèrr.Ic sânftár¡æ osh
Tanques de combustfvel o
DrenoE¡ de rodovias so
INDUSTRIAIS

U I--L,
Dêfremar U P-D
Lagoas de efluente6 UD
Lançamento de ef¡uentes em suoerffc¡e ôhs
Cana¡s e rios receptores
!¡x¡v¡ado de resldu06 sól¡d06 ohs

€nos de pát¡os oh ++
¡l em suspensäo e oases so

AlQEcoLAs fcl

com aqroqutm¡cos rD no

-com lodolreslduos rD
- com ¡rr¡gação de águas
residuâis

rt) nost

rgoas de efluente€ sem rev€stimenlos
sol

EXTRAçAO MINERAL
onf ++

De€monte h¡dráulico r/u P-D sh
uescårga oe Squa de dreneoem r/U P-D

uP +
IIU P
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Tabela 10,3 - classifrcação de fontes de contaminação de Águas subterrâneas
@aggett, 1989)

CATËGOR|A t- Fontes projeladas påra descanegår CATEGORIA lll - Fo]ltes proJetådas påra retet
subslånc¡¡s durante l¡¿n+orle ou fr¡nsmlssåo

subtenãnea (fossas, tanques sépticos,etc)

Resfduos perigosos ou não perlgqsos

Apl¡caçåo no solo

Agua residuat (irrtgação por aspersão, p,e.)

SuÞproduto de água residual (lama p.e.)

Resíduos per¡gosos

Reslduo não per¡gosos

Tubulação

Resfduos perlgosos ou náo per¡gosos

TrenÊporte de matêr¡a¡s e Operações de Transferència

Residuos perigosos ou não per¡gosos

CATEGORIA IV - Fontes lberaìdo subafânc¡as c9
mo Gonseqi¡êncla de outras áflvldades ptaneladas

Prát¡cas de ln¡gação

Apl¡cações de Pest¡cida

Aplicações de Fert¡lizantes

Operaçöes envolvendo animals em estábulos

Apl¡cagões de sal para descongelamento de gelo

Escoamento Urbano

Percolação de Poluentes Atmosfér¡cos

Mineração e Lixiv¡ação de Minas

- Fontec proJctadas p¡i¡a amazenal

at.avéE de åçöes não pt¡nej¿das

lndustÍa¡s per¡gosos ou não perigosos

Lixões, incluindo disposição ilegal

de Reslduos Restdenc¡a¡s (loca¡s)

Sepultamento dê anima¡s

Tanques de armazenamento aclma da superflcle

Ianques de armazenamento subteriâneos

abertas e áreas de explosão

Áreas de dispos¡ção de material rad¡oativo

V- Forltes que proyldcncl¡m conduto

¡nduzem deacårga ¡ti¡vés de p¡drôes dc lu¡o

de óleo ou gás

geotermals e de recuperação de calor

de suprimento

monitoramento e de exploração

Vl - Fonféa de ocorêncloa nåturtls
que ¡ desc.¡rga é crladå ou èxacerbadr pela

lnterações de Agua Subterrânea e Superf¡c¡al

Percolação Natural

lntrusão de Água Salgada/Salobra (ou lntrusão de outra

água natural de baixa qual¡dade)



- t'7 | -

10.5 - O MAPEAMENTO DD USO E PROTECÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

NARMR

O mapa de Uso e Proteção das águas subterrâneas na RMR foi efetuado a partir da

subdivisão em zonas dos Domínios Hidrogeológicos propostos para esta região. Estas zonas

foram delineadas observando vários fatores contemplados nà avaliação e distinção de cad¿

uma delas.

Os fatores considerados para a elaboração deste mapa foram os seguintes :

o Geologia

Geometria do aqüífero,

Existência ou ausência de confinamento do aqüífero,

Risco à poluição e salinização das águas subtenâneas,

Caracterí sticas hid¡odinâmicas do aqüífero.

A influência dos fatores acima citados nos aqüíferos da RÀrfR, se reflete

principalmente nas condições de explotação e na qualidade das águas subterrâneas dos

diferentes domínios hidrogeológicos Também são considerados o tipo e a profundidade da

obra de captação d'água em cada zona, a vazáo de explotação, a profundidade do nivel

estático e dinâmico e as características fisico-químicas das águas subterrâneas, dentre outros

de menor importância.

Após a análise das características geológicas, estruturais, estratigráficas e

hidrogeológicas/hidroquímicas, em junção com o estudo da wlnerabilidade dos aqüíferos

principais de cada Domínio e do risco de contaminação destes, foram elaboradas

recomendações e restrições de exploração de água subterrânea para cada área homogênea

específica (zonas de uso e proteção) de cada Domínio Hidrogeológico.

Elaborou-se um Mapa Potenciométrico para a RMR-Norte (fig. 10.3) com o intuito de

identificar as iireas críticas, onde há uma explotação excessiva causando um rebaixamento

significativo da superficie potenciométrica do aqüífero Beberibe, por ser este o sistema mais

explotado da RMR. Este mapa possibilitou caracterizar em cada unidade hidrogeológica

a

a

a

a
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homogênea os riscos de contaminação das águas subterrâneas por indução de fluxo de

águas subterrâneas contaminadas superiores e/ou do avanço da cunha salina.

No mapa de uso e proteção das âguas subterrâneas (Fig l0.a), foram definidas 14

unidades hidrogeológicas com caracteristicas inerentes a cada domínio proposto para a RMR.

Estas unidades que constituem as zonas de uso e proteção estão descritas de forma sintética na

tabela 10.4.

Na Tabela 10.4 estão dispostos os dados médios do NE (nível estático), RS (residuo

seco) e Prof. (profundidade) do aqüífero principal ocoffente em cada zona de uso e proteção.

A vazão descrita é a vazão máxima de explotação recomendada para cada zona de acordo com

as peculiaridades de cada uma.

As zonas definidas encontram-se abaixo descritas:

Bl - Zona de ocorrência do sistema aqùífero Beberibe livre. A zona abrange toda a

iírea de afloramentos da Formação Beberibe, sua á'rea aflo¡ante chega a ocupar quase na

totalidade os municípios de Itapissuma e Igarassu, além de partes dos municípios de Paulista

e Abreu e Lima . Trata-se de uma zona de alta vulnerabilidade e risco de poluição muito

elevado, pois em parte desta zona encontram-se instaladas várias atividades potencialmente

poluidoras (aquelas contidas na tabela 10.1). Recomenda-se um monitoramento contínuo das

águas subterrâneas nesta zona.

Bc - Zona de ocorrência dos sistema aqi.iífero Beberibe confinado. As áreas de

afloramentos das Formações Maria Farinha e Gramame sobrepostas a Formação aqüifera

Beberibe. Abrange parte dos municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e ltamaracá.

B-Ba - Zona de ocorrência do sistema aqüífero Beberibe sotoposto ao aqùífero

Barreiras. É nesta zona onde encontram-se instaladas a maior parte das indústrias e postos de

gasolina da RMR-norte, Adicionalmente encontram-se em atividade varios poços da

concessionária de águas para o abastecimento público gerando não só um conflito de uso

quanto a utilização destes recursos, como uma zona de elevado risco de contaminação das

águas subterrâneas do aqüífero Beberibe quando sotopostas a sedimentos permeáveis da

Formação Barreiras (aquitardo).
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B-BVI - Zona da orla costeira de oco¡rência do sistema aqüífero Beberibe confinado

ao longo da RMR- norte (Domínio da Bacia PE-PB e Planicie do Recife norte). Na planície

do Recife, esta zona é delimitada no Projeto HIDROREC como uma área de restrição de

vazão de explotação. Nesta zona o rebaixamento da superficie potenciométrica é acentuado

(50 m) o que propicia o avanço da cunha salina.

ß-BY2 - Zona de Ocorrência do sistema aqüífero Beberibe sotoposto ao aqüífero Boa

Viagem. Esta zona difere da anterior por situar-se mais afastada da linha de costa. Nesta zona

o aqüífero mais explotado é o Beberibe (condomínios, hospitais, restaurantes, clubes, etc), ao

passo que nos últimos anos houve um incremento na captação do aqùifero Boa Viagem

(sedimentos recentes) através de poços rasos (residências, lava-jatos, etc). A qualidade da

água do aqùífero Boa Viagem nesta zona varia muito pois depende da sua variação litológica.

BY - Zona na qual o sistema aqüífero principal de captação é o Boa Viagem Livre. O

maior problema desta zona é a existência de camadas descontínuas de argilas escuras ricas em

matéria orgânica decomposta (paleo-mangues) que confere a água subtenânea um elevado

teor de sais e a oconência de bolsões de gases.

Ca - Zo¡a na qual o sistema aqüífero principal é o Cabo livre. A zona abrange toda a

área de afloramentos da Formação Cabo. Trata-se de uma zona de alta vulnerabilidade e risco

de poluição muito elevado, pois em parte desta zona encontram-se instaladas uá¡ias atividades

potencialmente poluidoras. Recomenda-se um monitoramento contínuo das águas

subterrâneas.

Ca-BVl - Zona de Oconência do sistema aqüífero Cabo confinado no Domínio da

Planície do Recife. Esta zona é delimitada no Projeto HIDROREC como uma área de

restrição máxima de vazão de explotação. No Bairro de Boa Viagem verifica-se um alto

regime de super-explotação na RMR. Há um elevado risco de avanço da cunha salina.

Ca-BY2 - Zona de ocorrência do sistema aqüifero Cabo confinado sotoposto ao

sistema aqüífero Boa Viagem, no Dominio da Bacia cabo.

Ca-Ba - Zona de ocorrência do aqüífero Cabo como sistema confinado principal, e o

aqüífero Barreiras como sistema secundário.
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Ca-Ag - Zona ¡a qual afloram os sedimentos aqüíftros pertencentes ao sistema

Algodoais. Este sistema é bastante captado nesta porção da RMR através de poços rasos.

Cr - Zona de ocorrência correlata ao Domínio do Embasamento Cristalino. Seu

sistema aqüífero principal é o fissural/regolito.

Cr-Ba - Zona de ocorrência do sistema aqüífero Barreiras sobreposto ao

embasamento cristalino. Um exemplo desta zona é a região de Aldeia, onde há poços de

captação de indústrias de água mineral e poços para abastecimento residencial, hospitalar, etc.

NA - Esta zona está representada por uma área de manguesþaleo-mangues onde as

águas subterrâneas são impróprias para o uso de uma maneira geral.
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Tabela 10. 4 - Unidades de Uso e Proteção das águas subterrâneas na RMR

freát¡co

Mana
Farinha,
Gramame e

PoÇo

ó-éa

(r""n)

BafretÊìs e
Beber¡be

JU

Éeoeftoe
confinado

t(l
mgn

Þ-ltvl

JU

PROF.
(m)

< 300

ùec¡tfftenL(Js
Recentes;
Mar¡a
Far¡nha;
Gramame e

confinado

35

É-Iw2

AQT'I¡'ERO
sEcuND,iRro

150

50

35

ueõtmenlos
Recentes e
Beberibe

conflnado

< 300

fusco DE
PoI-l'IcÃo

50

Þeqtmentos
recentes

300

< 300

Ëeoenoe
confinado

Mu¡to
Elevado

ç400

200

Hroleçäo sanfÎAna dos poços, Projeto de
Saneamento Básico;
Presen/açåo das áreas com vegetiaçåo para a
recarga do aqüffero. A ut¡l¡zação de manilhas
porosas para os projetos de drenagem de águas
pluv¡ais. lnstalaçåo de perlmetros de Proteçåo de
poços de abastec¡mento público. l\rlonitoramento das
áduâs suhfefiånêáq

Viagem
freát¡co

< 300

26

Barreiras

RECOME¡{DAÇÕFI

Ba¡xo

(-ADO

freático

360

I

<200

Moderado a
elevado

constfução do poço c€m ¡solamento das camadas
superiores calcárias.

Boa Viagem

3

112O

20

tsara vazoes erevaoas sugere-se a capEçao 0o
aqüffero Beber¡be. Para baixas vazóes de captaçöes
(<sm'/h) sugere-se a explotaçåo do aqúffero
Barreiras. Mon¡toramento dos Efluentes industriais,
Monitoramento dos rios, e das águas subterråneas.

465

'10

Boa Viagem

Baixo

50

300

Captaçäo de \¡azões ¡nfer¡ores a 30 m'/h para evìtar
o elevado risco para a sal¡nizaçåo das águas
subterråneas por avanço da cunha salina.

tfesûtço€s

HA¡XO A
Moderâdo

80

Restr¡ng¡r a ¡nstalação de
fontes potenciais de
polu¡çao (lixöes,
cemitérios, indústrias,
postos de gasol¡na etc. )

Moderado a
Elevado

HesperÞr as âfeas de restflçäo de explotaçåo
¡nstitufdas pelo Projeto HIDROREC e
regulamenhdas pelo Dec. 20.423198. Construir o
poço com bom ¡solamento das camadas supedotes
.lô â.rflffêrô Èôâ Viâñêm

Etevia00

VazÕes muito elevadas
(>50m3/h)

Construir os poços com proteção san¡tária e manter
diståncia de fontes potencia¡s de poluição (fossas
neg€s, cemitér¡os, postos dè gasolina e ¡ndústrias).
Anál¡ses bâcteriolódicâs ê ff si.b-.'uímir:âs ôer¡ódicâs

ln$alaçoes oe lxoes e
remoçåo de sed¡mentos
da Formação Baneiras e
da vegetaçäo.

Mon¡toramento dos Efluentes industriais,
Mon¡toramento dos r¡os, e das águas subterrâneas.

Captações no aqüffero
Boa V¡agem

vapü'ç/oes c¡e arkils
vazöes.
R¡sco elevado de
contaminaçåo do aqüífero

uaPÉ¡çoes oe etevaoas
vazóeseoconsumode
águas ¡mpróprias.

¡nst. açoes qe lnsl.lt4ao
de ativ¡dades potencial-
mente oolu¡doras-



Tabela 10.4 - Corìtinuâção

UND.
IIDRoc.

Ça- ËVr

FoRMAçór,s
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Algodoa¡s,
Est¡va e Cabo

AQIJIFERO
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t'r!
Poç

o

va-Þa

v az,^o
(-'/h)

9a-¡\g

BarrelÍas e
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o Cristalino
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e Algodoa¡s

çt-Þa
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Rrsco DE
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6
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BarferErs,
Embasamenl
o Cristal¡no

t78 -

100

300

l0

EOa Vragem
e Algodoa¡s

NA

öatxo

300

10

:,eotmenras

150

EarrettEts
freático

Respe¡tar as åreas de resv¡çåo de expþ¡açåo
institufdas pelo Prgeto HIDROREC e

regulamentadas pelo Dec. 20.423198. Captâçåo de
ba¡xas \i?zðes para evitar o elevado risco para a
sal¡n¡zaçåo das águas subteråneas por avanço da

Ba¡xo a
Moderado

Þartelfas

60

R.EcoMEr\ÐaçÕ[s

zut)

cabo
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super¡ores.

BAIXO

CU

Moderado

lou
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rênrrlâmênrâ.1âq ôêkr ñc<l- tÕ 4t319ã
Constru¡r os poços com proteçáo sanitána e manter
dìstância de fontes potenciais de poluição (fossas
negras, cemitérios, postos de gasolina e ¡ndústrias).
Anál¡ses bacteriológicas e ff sico-quf micâs periódicas
A utilizaçåo de manilhas porosas para os projetos de
drenagem de águas pluviais. Desenvolvimento de
ôêt".1^c hi'l râd a'-'lÁõ¡^ôe .lafâlhâ¿lôc

cu

KeSfnçoes

Capkções de altas
vazöes. R¡sco ele\iìado de
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Boa Viagem.
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negrE¡s¡ cemitér¡os, postos de gasolina e
indústrias).Análises bacieriológicas e flsico-qufm¡cas
per¡ódìcas
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uaplaçao q0 aqulrero Þoa
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Proteção Sanitária dos poços, Projeto de
Saneamento Básico. Preservaçåo das áreas com
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de man¡lhas porosas para os pro.jetos de drenagem
.{ô áÃ¡ ¡âc ñh^¡¡âi.

capEçäo de Elevaoas
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lu¡doras.

lnstalaçåo de aüvda-des
potenc¡almente
polu¡dofas.

A lnstalaçåo de poços de
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10.6 _ DISCUSSÕES - ESTRATÉGIAS DE USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

O principal problema associado ao uso dos recursos hidricos subterrâ¡eos na Rl\ufR., é

sem duvida nenhuma a super-explotação das águas subtenâneas em áreas restritas, que

representa a extração de volumes de água subterrânea acima dos limites de recarga do

aqüífero.

A partir do banco de dados elaborado com os dados dos poços cadastrados durante o

desenvolvimento da pesquisa, foram definidas as áreas críticas de maior extração de água

subterrâne4 e consequentemente com os maiores rebaixamentos dos níveis pofenciométricos

(Zona B-BV1 e Zona B-Ba).

O rebaixamento dos níveis potenciométricos podem provocar uma subsidência

considerável da ordem de vários metros. Exemplos cl¡issicos de subsidência do subsolo

associada a super-explotação de aqúíferos ocorreram no México e Estados Unidos.

Na cidade de Long Beach, California-EUA (Custôdio & Lhamas, 1986), a subsidência

do teneno provocada pela extração de águas subterrâneas provocou prejuízos materiais e

financeiros da ordem de mais de 100 milhões de dólares. Na cidade do México a tipologia

litológica superficial (sedimentos argilosos) aliada a intensa explotação de águas subterrâneas

de extratos inferiores causaram uma subsidência de terreno de até 0,5 metros por ano. A
subsidência é causada principalmente pela compactação do material aqüífero e

secundariamente pela compressão elástica, sendo este processo irreversível.

O agravamento da erosão marinha na linha de costa da RMR (Zona B-Bv1) pode ser

um indício de subsidência por super-explotação de poços, com conseqüente compactação do

material aqúífero, constata-se ainda que nas áreas onde há um intenso rebaixamenfo da

superficie potenciométrica há uma coincidência com as áreas onde há uma intensificação do

avanço do mar, como por exemplo nas praias de olinda, Boa Viagem e mais recentemente nas

praias do municipio de Paulista (Janga, Pau Amarelo, Conceição e Maria Farinha).

É importante a diminuição dos volumes explotados dessas áreas criticas, otimizando e

racionalizando a explotação das águas subterrâneas. É urgente o estabelecimento de um

programa de proteção das águas subterrâneas para diminuir os impactos presentes e futuros

sobre o aqüífero, bem como definir, em fi.rnção do uso e atual grau de ocupação das áreas
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críticas, um plano de monitoramento para avaliar a ocorrência dos fenômenos de subsidência

do solo e de suscetibilidade à contaminação natural e antrópica dos aqüíferos.

Particularmente, quanto à questão de exploração da iryua subtenânea, o número e a
taxa de bombeamento dos poços deverão ser dimensionalmente ajustados às características

fisicas e hidráulicas do aqüifero. Em caso contrário, os fenômenos de subsidência do solo e de

avanço da cunha salina forçosamente ocorrerão.



11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇOES

Devido a diversidade das características geológicas e hidrogeológicâs da Região

Metropolitana do Recife foram separados, nesta tese, 4 Domínios Hidrogeológicos principais:

o Domínio da Bacia PE-PB, o Domínio da Planície do Recife, o Domínio da Bacia cabo e o
Domínio do Embasamento cristalino. para cada Domínio foram definidas zonas

hidrogeologicamente homogêneas e elaborou-se um diagnóstico contendo as principais

características hidrogeológicas e as estratégias de uso e proteção para seus aqüiferos. Algumas

destras zonas aparecem em mais de um Domínio mostrando a sua continuidade

hidrogeológica na RMR.

De acordo com os dados geológicos, hidroquímicos e hidrológicos descritos na

presente tese pode-se concluir e recomendar as seguintes proposições para os Domínios

estabelecidos para a RMR:

Domínío dø Bacia PE-PB:

Nesta área afloram os sedimentos pertencentes a Formação aqr.iifera Beberibe, que é a

mais importante da RMR. sua á¡ea aflorante chega a ocupar quase na totalidade os

municípios de Itapissuma e Igarassu, além de partes dos municípios de paulista e Abreu e

Lima (Zona Bl). Estes municípios vem nos últimos anos aumentando a taxa de crescimento

urbano e por conseqüência os problemas de poluição correlacionados: impermeabilização do
solo, aumento da carga poluente, instalações inadequadas de indústrias, lixos, postos de

gasolina, etc. A Zona Bl é a de maior risco de poluição deste domínio, principalmente entre

Abreu e Lima e Igarassu onde há a maior concentração de atividades potencialmente

poluidoras aliado a vulnerabilidade muita alta intrínseca deste aqüífero principal.

O outro sistema aqüífero importante neste contexto é o Barreiras. Estes dois sistemas

apresentam boa qualidade nìsico-quimica de suas águas. o primeiro é intensamente

explotado pela concessionaria d'água potável na RMR norte para o abastecimento público, ao
passo que o segundo é intensamente explotado pela população rural (sítios, granjas, clubes de

campo, etc.).

Da análise em conjunto dos mapas potenciométrico (fig. 10.3) e de cloretos (fìgura
7.1) e de resíduo seco (em anexo) observa-se um centro de rebaixamento acentuado (até 50

metros) entre olinda e Abreu e Lima (zona Homogênea B-Ba), estando este associado a

intensa explotação de águas subterrâneas para o abastecimento público que vem gerando uma
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anomali¿r hidroquímica das águas do aqüífero Beberibe verifìcada nos mapâs de cloretos e

resíduo seco, o que pode caractenzar um avanço da mistura da interface marinha. O

rebaixamento acentuado pode ainda estar contribuindo para o agravamento da erosão marinha

da linha de costa.

As reservas hídricas superficiais são insuficientes pafa a demanda da RMR norte logo

os recursos hídricos subterrâneos são bastante utilizados'

As reservas reguladoras deste Domínio é da ordem de 185,1 x 106 (m3/ano) das quais

o aqüífero Beberibe participa com cerca de 780lo.

Domínio da Planície do Recife

Este Domínio abrange a area mais urbanizada da RMR (os municípios de Recife e

Jaboatão dos Guararapes) e é o que apresenta os maiores conflitos de uso das águas

subterrâneas devido a sua intensa explotação por particulares (condomínios, hotéis, clubes,

hospitais, colégios, indústrias, etc.) e pela concessionaria de água.

os aqüíferos mais explotados são os sistemas Beberibe e cabo e secundariamente o

aquífero Boa Víagem, Este último apresenta um grau de vulnerabilidade elevado.

A deficiência no abastecimento d'iryua do município de Recife levou a uma super-

explotação ao longo da faixa de praia, entfe o cais do Porto e a Praia de Piedade(Zonas B-Bv1

e Ca-Bv1) onde a grande densidade de poços nesta faixa tem gerado um cone de

rebaixamento significativo em tomo de 50 metros dos níveis potenciométricos (Fig 10.3)

causando problemas de avanço da interface marinha e salinização das águas subterâneas por

indução de fluxo descendente de águas salinizadas de camadas superiores.

Para que não haja um comprometimento total das reservas da zona BVt é necessario o

controle efetivo das vazões dos poços ali instalados e que a Lei 11.427197 seja de fato

aplicada,

As reservas reguladoras deste Domínio é da ordem de 62,5 x 106 (m3larÌo).

Domínío dn Baciø Cøbo

Neste Dominio afloram os sedimentos pertencentes a Formação aqüífera Cabo, sendo

esta o principal sistema aqüífero explotável (Zona Ca) deste Domínio seguido pelo Aqüífero

Algodoais (Zona Ca-Ag). Estes sistemas aqüíferos ainda são sub-utilizados.
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A zona Ca é a que apresenta uma elevada vulnerabilidade intrinseca ao aqüífero e o
elevado grau de risco de contaminação pois o polo industrial desta região acha-se colocado
sobre esta formação aqüífera.

Neste Dominio a maior explotação é efetuada no aqüífero Boa viagem (sedimentos

recentes) que concentra-se na zona Ca-8v2. A águas subterrâneas deste aqúífero apresenta mal
cheiro e elevados teores de sais, além de apresentar um elevado risco de contaminação.

As reservas reguladoras deste Domínio é da ordem de 73,5 x 106(m3/ano).

Domínio do Embasamento Cristalino

Neste Domínio ocorre duas unidades principais ( zona cr e zona cr-Ba) e é nere

onde se encortram os mananciais de superficie que abastecem a região Metropolitana do
Recife.

os aqüíferos deste Domínio (fìssurar/regorito) são exprotados pela população rurar
através de poços escavados, cacimbas e surgências. As suas águas são de excelente qualidade,
com baixo teores de sais (RS< 200). euanto ao risco de poruíção as zonas deste domínio
possuem um gfau moderado em relação às fontes pontuais de poluição, entretanto predomina
na área a poluição difusa" não mensurada nesta tese, relacionada aos grandes cultivos da cana-
de-açúcar.

Conflitos de (Jso e protecíio

os principais probremas da RMR detectados durante o desenvolvimento da tese
loram:

Existência pontual de fontes de poruição das águas subterrâneas e rios com níveis
inaceitáveis de qualidade, que são agravados no verão e nos períodos de seca prorongada;
Intensa poluição de origem urban4 industrial e agrícola nos rios que drenam a RMR;
Descargas não tratadas da ¡ede de saneamento e poluição difusa (principalmente nas Zona
Ca e Bl);

Doenças de vinculação hídrica resultantes da contaminação das águas superficiais e
subterrâneas;

Grande concentração urbana e indústria nas á¡eas de recarga dos principais aqüíferos da
RMR;

a

a
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Insuficiência de sistemas de tratamento de efluentes urbano e industrial e do
abastecimento de água potáve.l para a população;

Ausência da gestão integrada de ¡ecursos hídricos na RMR;

Ineficiências por parre da concessionária de água do estado (coMpESA) para o
abastecimento com perdas elevadas na sua rede de distribuição;

Recente período de seca, que atingiu a RrvIR, e levou a população a situações sérias de
falta de água. os responsáveis pela gestão dos recursos hídricos na RMR atribuíram à
"Mãe Natureza" a responsabilidade desta situação embaraçosa. porém a realidade teria
sido diferente, pois a causa mais significativa das faltas de água foi tão somente uma
deficiente gestão dos recursos relacionados, por exempro, com uma pequena exprotação
das águas subtenâneas, com fugas nos sistemas de distribuição e na carência de
investimentos para conclusão das banagens de superficie: pirapama, Jaboatão, Ipojuca,
São Brás.

Explotação desordenada das águas subterrâneas na planície do Recife e a falta de controre
da comercialização das águas subterrâneas através de carros_pipa.

Recomendações:

Desta forma, foram identificadas as zonas especificas que merecem maio¡es cuidados
quanto ao controle das atividades potencialmente contaminantes. É necessário desenvolver
ações para o estabelecimento de um programa de controle do uso e proteção das águas
subterrâneas de forma participativa com a sociedade, poder público e setores empresariais.

Medidas preventivas para proteção e uso de águas subterrâneas:

¡ Implantação de redes de monitoramento dos recursos hídricos subterrâneos tendo
como metas principais o controle da poluição e da qualidade das águas
subterrâneas;

o Racionalização do consumo da âgua;

o Despoluição dos principais rios que drenam a RMR;

' Defìnição das competências institucionais e articulações entre os órgãos de
planejamento e políticas setoriais;

o Proteção e conservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e
valorização das águas subtenâneas como recursos hídricos estratégicos em
períodos de seca prorongados e estaberecer zonas de proteção de recargas dos
principais aqüíferos da RMR (zona Bl e Ca);
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o Estabelecimentos de perímetros de proteção para os poços de abastecimento

público com controle sobre a qualidade da água distribuída.

o Integração institucional entre o município, o governo estadual e federal em matéria

de recursos hídricos;

¡ Implementação das barragens do Rio pirapama e Ipojuca;

o Este trabalho sugere uma continuidade e ampliação da rede de monitoramento

potenciométrica iniciada no projeto HIDROREC.

Torna-se assim importante que se tomem medidas tendentes à preservação e
conservação dos recursos hídricos subterrâneos como recurso estratégico p¿rra o
abastecimento da RMR.
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DESCRIÇÅO DE LÂMINAS DA FORfuTAÇ,4O IPOJUCA



OCOnnÉxcn DE DERRAMEs Bar,selncos - IMBIRIBEIRA:

Pnrnocnerre - Fnr IpoJUcA

Localização: I -Rua Padre Carlos Leôncio, s/n, Imbiribeira - kof. 98,00 metros
2-Rua Francisco da Cunha, 1065, Boa Viagem - Prof. 136,00

metros
(Edificio Fabiano I ). Coord. 290863-9102374

DESCRIÇ.Ã.O DE LÂMINAS - HIDROGEOLOGIA (Imbiribeira)

LÂMINA 1_

Mineraìogia: Plagioclásio, minerais opacos, manchas de clorita, epidoto,
ca¡bonato e argilo-minerais.

Descrição:

Rocha inequigranular, afanítica, com textura ofitica a sub-ofitica
composta essencialmente por plagioclásio e uma grande porcentagem de
minerais opacos fortemente oxidados (femrginosos).

Apresenta-se alterada com distribuição aleatórias dos componentes e
exibe forte fraturamento com preenchimento de microcristais de plagioclásio,
epidoto, carbonato e opacos.

Os cristais de plagioclásio ocorrem sob duas formas: uma como
microfenocristais primiários envoltos por uma matriz que contém cristais desta
mesma fase mineral de granulação muito fina, às vezes compondo agulhas.

Os minerais opacos são anedrais, inequigranulares, sempre alterados,
As manchas de clorita provavelmente substituem piroxênio originais.
A rocha pode ter iniciado a cristalização a uma certa profundidade e

posterionnente, extravasado como derrames.

NOME DA ROCIIA: BASALTO FERRUGINOSO ou Basalro com grau
intenso de oxidação.

Obs. O plagioclásio encontra-se
cafbonato+epidoto+argilo-minerais.

fortemente alterado pata



DESCRIÇÃO DE LÂMINAS _ HIDROGEOLOGIA (BOA ViAgEM)

LÂMINA 2-

Mineralogia: Plagioclásio, minerais opacos, manchas de clorita, epidoto,

carbonato e argilo-minerais.

Textura: Ofitica, de resfriamento rápido com forte fraturamento.

Trata-se de uma rocha com granulação muito fina (<<lmm) cotn alguns

fenocristais de plagioclásio cristalizados a uma certa profundidade com posterior

resfriamento rápido haja vista a presença de agulhas desta mesma fase mineral,

sugerindo um derrame.
Os opacos aparecem fortemente alterados como camadas ferruginosas

espalhadas pela seção e ocoffem como manchas (microfenocristais??) e agulhas

similarmente a ocorrência do plagioclásio. Manchas cloritizadas podem denotar

a presença outrora de piroxênio.
Outros argilo-minerais juntamente oom carbonato e epidoto representam

fases minerais de alteração de origem secundária.
A disposição microscópica das fases minerais sugere que a rocha tenha

iniciado a cristalização a subsuperficie com posterior resfriamento a nível

superficial.

NOME DA ROCHA: BASALTO FERRUGINOSO.



POÇOS ESTRATIGfuíFICOS NA BACIA VULCANO-SEDIMENTAR
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PRANCHA I - Fotos de monitoramento da qualidade e dos níveis potenciométricos

:":.t:,T:Ïi:::tJj:::s 
da Rrr'fR" efetuado durante o Projeto HIDRoREc
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ATERRO CONTROLADO DA MT'RIBECA

PRANCHA II - rontes,fîf.:1,:-.lfjÌ,de contaminação dos recursos hídricos na RMR
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