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RESUMO - Como a integração entre programas e projetos é fundamental no auxílio à tomada de decisões 

pelos gestores e usuários dos recursos hídricos subterrâneos, a CPRM -  Serviço Geológico do Brasil 

desenvolveu o SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas), composto por uma base de dados 

de poços permanentemente atualizada e com módulos capazes de realizar consultas, pesquisas, extrações e 

gerações de relatórios e o ATLAS PLUVIOMÉTRICO do BRASIL, que tem por objetivo reunir, consolidar 

e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional, 

permitindo, dentre outras coisas,   o conhecimento do comportamento das precipitações trimestrais para um 

período de 30 anos. Assim, foi possível se fazer uma análise da qualidade das águas subterrâneas X 

precipitação para o semiárido do Estado de Pernambuco.   

 

PALAVRAS-CHAVE - Atlas pluviométrico, Captações subterrâneas, Qualidade da água. 

 

ANALYSIS OF SPATIAL VARIABILITY OF RAINFALL X QUALITY OF 

GROUNDWATER: A ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND THE TOTAL 

DISSOLVED SOLIDS IN WELL, LOCATED IN THE SEMIARID REGION 

OF PERNAMBUCO 

ABSTRACT– As the integration between programs and projects is essential in assisting decision making by 

managers and users of groundwater resources, CPRM - Geological Survey of Brazil developed SIAGAS 

Information System (Groundwater), composed of a database wells and constantly updated with modules able 

to consult, research, extraction and generation of reports and the ATLAS PLUVIOMETRICO DO  BRAZIL 

which aims to collect, consolidate and organize information about rainfall from the operation of the national  

Hydrometeorological network, allowing, among other things, knowledge of the behavior of precipitation 

quarterly for a period of 30 years. Thus, it was possible to make an analysis of groundwater quality X 

semiarid precipitation for the Pernambuco state. 
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1. INTRODUÇÃO   

A problemática dos recursos hídricos nas regiões semiáridas mais habitadas é uma questão 

crucial para superação dos obstáculos ao desenvolvimento. É fato que os governos de muitas 

regiões semiáridas do mundo vêm atuando com o objetivo de implantar infraestruturas capazes de 

disponibilizar água suficiente para garantir o abastecimento humano e animal, bem como viabilizar 

a irrigação para produção de alimentos. Todavia, esse esforço ainda é, de forma global, insuficiente 

para resolver os problemas decorrentes da escassez de água, fazendo com que as regiões continuem 

vulneráveis à ocorrência de secas, especialmente quando se trata do uso difuso da água no meio 

rural. De qualquer modo, a ampliação e o fortalecimento da infraestrutura hídrica, com adequada 
gestão, constituem requisitos essenciais para a solução do problema, servindo como elemento 

básico para interiorização do desenvolvimento. 

O Estado de Pernambuco sofre sérias dificuldades no suprimento hídrico de sua população e 

particularmente, no meio rural, onde falta adequada infraestrutura de combate às estiagens.  
 

2. O ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

2.1. Clima 

Com uma área de 98.311,62 km
2
 o Estado tem 87.317 km

2
 com climas semiárido e árido, que 

abrange 122 municípios, correspondentes as regiões do Agreste e do Sertão.  

 

2.2. Geologia 

Em torno de 85% do seu território é constituído por rochas ígneas e metamórficas, 

genericamente chamadas de cristalinas, que formam os aquíferos fraturados ou fissurais. As demais 

áreas de exposição  são  rochas sedimentares, compondo as bacias paleomesozóicas interiores, 

bacias cretáceas costeiras e sedimentos aluviais, constituindo então  os aquíferos porosos ou 

intersticiais.  

 

3. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO 

 

3.1.  Potabilidade 

As águas são geralmente consideradas potáveis quando podem se consumidas pelo homem 

sem ocasionar prejuízos à saúde, apresentando um aspecto límpido e transparente, sem cheiro ou 

gosto objetáveis.  

 

 

4.  METODOLOGIA 

 

As informações sobre as características construtivas dos poços e as respectivas qualidades das 

águas foram selecionadas através do Banco de Informações do SIAGAS (Sistema de Informações 

de Águas Subterrâneas) do Serviço Geológico do Brasil – CPRM e do Banco de Dados da APAC – 



XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

Agência Pernambucana de Águas e Clima - Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE) 

de Pernambuco. Neste, utilizou-se apenas poços tubulares com profundidades de 40 a 60 metros, 

com material em aço ou plástico geomecânico e diâmetro de 4 a 6”, construídos em rochas 

cristalinas (xistos, gnaisses e granitos) e do tipo misto (aluvião e rocha cristalina), bem como poços 

amazonas com profundidades de 6 a 10 metros, com material em alvenaria ou manilhas e diâmetro 

de 2 a 4 metros, construídos no aluvião. Os dados foram separados e agrupando de acordo com os 

períodos chuvosos de dezembro a fevereiro e de agosto a outubro, dos anos de 2010 a 2012, a fim 

de relacionar a influência dos índices pluviométricos com as litologias em que foram captadas as 

águas subterrâneas.  

 

Foi utilizada a Portaria N
o
 1.469 de 2001 da FUNASA – MS para a determinação dos padrões 

de potabilidade das águas subterrâneas para o consumo humano, cujo valor máximo permitido para 

os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) é de 1.000 mg/l, conforme valores abaixo: 

 

            • Valor de STD de 0 a 500 mg/l = Água Doce; 

            • Valor de STD de 501 a 1.500 mg/l = Água Salobra; 

              • Valor de STD > 1.500 = Água Salgada. 

 

Os valores das condutividades elétricas das águas destes poços foram obtidas através de 

condutivímetros, e a partir destas informações foi utilizado o fator de conversão de 0,67 para se 

obter os respectivos valores aproximados dos Sólidos Totais Dissolvidos (STD).  Os resultados 

foram armazenados e submetidos à análise de consistência, sendo eliminados 10% dos resultados 

por serem considerados inconsistentes. 

 
        

5.  RESULTADOS  

A atuação dos processos atmosféricos e climáticos que acontecem na região semiárida 

(Figuras 1 e 2) demonstra a interferência direta  no comportamento dos recursos hídricos 

subterrâneos, exercendo forte influência na qualidade das águas (Tabelas 1, 2, 3 e 4). 
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De uma maneira geral, observa-se que, no período chuvoso de dezembro a fevereiro      

(Figura 1), os poços tubulares construídos na rocha cristalina apresentaram os valores de 

condutividade elétrica e dos Sólidos Totais Dissolvidos (STD) decrescentes, indo do Gnaisse ao 

Granito (Gnaisse < Xisto < Granito) para o Semiárido de Pernambuco (Tabelas 1 e 2). Porém, 

quanto aos poços construídos de maneira mista, apresentaram valores ainda menores de 

condutividade elétrica e STD, com sequência decrescente do Aluvião e Cristalino < Gnaisse < Xisto 

< Granito, demonstrando a importância do material aluvionar para diminuir a quantidade dos sais 

dissolvidos das rochas cristalinas, fazendo com que fossem produzidas águas de doces a salobras. 

 

Os valores da condutividade elétrica e STD no período chuvoso de agosto a outubro do ano de 

2010 para 2012 foram maiores do que no período de dezembro a fevereiro dos mesmos anos 

(Tabelas 3 e 4), demonstrando a relação com os menores índices pluviométricos. 

 

Observa-se que no caso dos Poços Amazonas ocorreu poucas variações valores da 

condutividade elétrica e STD (Tabelas 1 a 4), nos dois períodos analisados, uma vez que, devido à  

porosidade e a permeabilidade dos sedimentos aluvionares, existe uma facilidade do escoamento 

das águas pluviais e a consequente diminuição da salinidade da água armazenada. Apesar dos 

aumentos das concentrações da condutividade elétrica e STD, os poços amazonas continuaram a 

produzir águas doces, demonstrando a importância dos mesmos para o Semiárido de Pernambuco. 
 

 

 

 

 

Figura 2 - Isoietas totais trimestrais 

(agosto a outubro),  Período de 1977 a 

2006. FONTE: Atlas Pluviométrico do Brasil, 

2010.  

Figura 1  - Isoietas totais trimestrais 

(dezembro a fevereiro),  Período de 

1977 a 2006. FONTE: Atlas Pluviométrico do 

Brasil, 2010.  
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 Tabela 1 - Valores médios da condutividade elétrica (µs/cm) para o Semiárido de Pernambuco, no 

período de dezembro a fevereiro de 2010 a 2012. 

TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

LITOLOGIA 

ASSOCIADA 

PERÍODO DE 

DEZEMBRO A 

FEVEREIRO DE 

2010         

PERÍODO DE 

DEZEMBRO A 

FEVEREIRO DE 

2011 

PERÍODO DE 

DEZEMBRO A 

FEVEREIRO DE 

2012 

NÚMERO DE 

AMOSTRAS 

ANALISADAS 

Poço Tubular Xisto 871,3 889,1 992,8 1286 

Poço Tubular Gnaisse 782,7 892,2 898,1 1695 

Poço Tubular Granito 1.101,90 1.789,50 2.146,70 1531 

Poço Misto Aluvião e Cristalino 648,1 694,7 792,8 168 

Poço Amazonas Aluvião 286,8 288,9 296,2 1857 

 

Tabela 2 - Valores médios dos Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) para o Semiárido de Pernambuco, 

no período de dezembro a fevereiro de 2010 a 2012. 

TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

LITOLOGIA 

ASSOCIADA 

PERÍODO DE 

DEZEMBRO A 

FEVEREIRO DE 

2010         

PERÍODO DE 

DEZEMBRO A 

FEVEREIRO DE 

2011 

PERÍODO DE 

DEZEMBRO A 

FEVEREIRO DE 

2012 

NÚMERO DE 

AMOSTRAS 

ANALISADAS 

Poço Tubular Xisto 583,77 595,7 665,18 1286 

Poço Tubular Gnaisse 524,41 597,77 601,73 1695 

Poço Tubular Granito 738,27 1.198,96 1.438,29 1531 

Poço Misto Aluvião e Cristalino 434,23 465,45 531,18 168 

Poço Amazonas Aluvião 192,15 193,56 198,45 1857 

 

Tabela 3 - Valores médios da condutividade elétrica (µs/cm) para o Semiárido de Pernambuco, no 

período de agosto a outubro de 2010 a 2012. 

TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

LITOLOGIA 

ASSOCIADA 

PERÍODO DE 

AGOSTO A 

OUTUBRO DE 2010         

PERÍODO DE 

AGOSTO A 

OUTUBRO DE 2011 

PERÍODO DE 

AGOSTO A 

OUTUBRO DE 2012 

NÚMERO DE 

AMOSTRAS 

ANALISADAS 

Poço Tubular Xisto 885,1 956,7 1002,2 1154 

Poço Tubular Gnaisse 794,5 894,1 942,4 1448 

Poço Tubular Granito 1.273,60 1.803,60 2.637,60 1729 

Poço Misto Aluvião e Cristalino 715,2 733,2 819,8 118 

Poço Amazonas Aluvião 289,9 333,7 389,2 1430 
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Tabela 4 - Valores médios dos Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) para o Semiárido de Pernambuco, 

no período de agosto a outubro de 2010 a 2012. 

TIPO DE 

CAPTAÇÃO 

LITOLOGIA 

ASSOCIADA 

PERÍODO DE 

AGOSTO A 

OUTUBRO DE 

2010         

PERÍODO DE 

AGOSTO A 

OUTUBRO DE 

2011 

PERÍODO DE 

AGOSTO A 

OUTUBRO DE 

2012 

NÚMERO DE 

AMOSTRAS 

ANALISADAS 

Poço Tubular Xisto 593,02 640,99 671,47 1154 

Poço Tubular Gnaisse 532,31 599,05 631,41 1448 

Poço Tubular Granito 853,31 1.208,41 1.767,19 1729 

Poço Misto Aluvião e Cristalino 479,18 491,24 549,27 118 

Poço Amazonas Aluvião 194,23 223,58 260,76 1430 

 

 

6.  CONCLUSÕES 

 

Os Poços Mistos demonstram, nos períodos chuvosos de dezembro a fevereiro e de agosto a 

outubro dos anos de 2010 a 2012, a importância para serem mais construídos, em virtude dos 

sedimentos aluvionares diminuírem a quantidade dos valores da condutividade elétrica e dos 

Sólidos Totais Dissolvidos nas águas, cujos poços produziram águas de doces a salobras; 

 

Observa-se que no caso dos poços amazonas ocorreu poucas variações da condutividade 

elétrica e dos STD nos dois períodos analisados, uma vez que, devido à porosidade e a 

permeabilidade, facilita o escoamento das águas pluviais e a consequente diminuição da salinidade 

da água armazenada, mantendo a produção de águas doces; 

 

A diminuição das chuvas afetaram mais as águas dos poços construídos no cristalino 

(Gnaisse, Xisto e Granito), pois a ausência de sedimentos aluvionares impedem a renovação das 

águas e a consequente diminuição dos sais dissolvidos; 

 

Construções de poços amazonas devem ser mais bem planejadas nas áreas de ocorrências do 

semiárido Pernambucano, para que estes tipos de captações possam efetivamente fazer parte do 

fornecedor de água de boa qualidade para as populações localizadas nas zonas rurais, bem como 

para a utilização na irrigação de subsistência e na criação de animais. 
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