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Figura 62 – Isolinhas de vazão anual média o
dados interpoladas de precipitação e evapotranspiração real obtidos a partir de 52 
estações meteorológicas. 
Figura 63 – Disponibilidades de águas subterrâneas (Mapa 60 do Volume 9, reduzido).
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o 

Águas subterrâneas, do Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

(RP1A) do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

elaborado para o período 2016

Os trabalhos inerentes à prestação de serviços ao Comitê

Rio São Francisco (CBHSF), através da Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB

Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.

A elaboração do Plano, iniciada em 

Lei n.º 9433/1997, de 8 de janeiro, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem 

como com a Resolução CNRH n.º 145/2012, que estabelec

elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.

A bacia hidrográfica do rio São Francisco abrange sete Unidades de Federação 

(Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal) e 507 

municípios. 

O Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional apresenta a seguinte 

estrutura: 

• Volume 1 – Caracterização da bacia hidrográfica 

• Volume 2 – Caracterização da bacia hidrográfica 

• Volume 3 – Caracterização da bacia hi

• Volume 4 – Análise qualitativa e quantitativa 

• Volume 5 – Análise qualitativa e quantitativa 

• Volume 6 – Análise qualitativa e quantitativa 

• Volume 7 – Usos, balanço hídrico e sí

• Volume 8 – Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico 

• Volume 9 – Mapas
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O presente documento constitui o Volume 5 – Análise qualitativa e quantitativa 

, do Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

(RP1A) do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

elaborado para o período 2016-2025. 

Os trabalhos inerentes à prestação de serviços ao Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF), através da Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB-PV), estão a cargo da empresa NEMUS 

Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. 

A elaboração do Plano, iniciada em Novembro de 2014, está em consonância com a 

Lei n.º 9433/1997, de 8 de janeiro, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem 

como com a Resolução CNRH n.º 145/2012, que estabelece diretrizes para a 

elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco abrange sete Unidades de Federação 

(Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal) e 507 

O Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional apresenta a seguinte 

Caracterização da bacia hidrográfica – 1ª parte;

Caracterização da bacia hidrográfica – 2ª parte;

Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices

Análise qualitativa e quantitativa – Águas superficiais;

Análise qualitativa e quantitativa – Águas subterrâneas;

Análise qualitativa e quantitativa – Apêndices

Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico;

Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico 

Mapas e Quadros Notáveis. 
 

 

do rio São Francisco: 1 

Análise qualitativa e quantitativa – 

, do Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

(RP1A) do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF), através da Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

PV), estão a cargo da empresa NEMUS – 

Novembro de 2014, está em consonância com a 

Lei n.º 9433/1997, de 8 de janeiro, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem 

e diretrizes para a 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco abrange sete Unidades de Federação 

(Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal) e 507 

O Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional apresenta a seguinte 

1ª parte; 

2ª parte; 

Apêndices; 

Águas superficiais; 

Águas subterrâneas; 

Apêndices; 

ntese do diagnóstico; 

Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico – Apêndices; 
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O presente volume inclui os seguintes capítulos:

• Capítulo 1 –

• Capítulo 2 –

Os apêndices ao presente documento são apresentados no Volume 6 

qualitativa e quantitativa – 
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inclui os seguintes capítulos: 

– Introdução; 

– Análise Quali-quantitativa das Águas Subterrâneas.

ao presente documento são apresentados no Volume 6 

 Apêndices. 

 

quantitativa das Águas Subterrâneas. 

ao presente documento são apresentados no Volume 6 – Análise 



 

Plano de recursos hídricos 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

2. ANÁLISE QUALI- QUANTITATIVA DAS ÁGU

O presente capítulo encontra

• Subcapítulo 2.1 

• Subcapítulo 2.2 

• Subcapítulo 2.3 

Ao longo destes três capítulos apresenta

às águas subterrâneas da bacia do S. Francisco.

 

2.1. Caracterização geral das águas subterrâneas

2.1.1. Introdução 

O presente capítulo compreende uma caracterização geral das águas subterrâneas da 

bacia do S. Francisco tendo por base a info

estudos e trabalhos desenvolvidos após 2004. 

Neste escopo, refira-se o recente Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo, 

publicado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2014

estado mais atual do conhecimento hidrogeológico na bacia do S. Francisco

tida em consideração a informação disponibilizada no Sistema de Informações de 

Águas Subterrâneas (SIAGAS) relativamente aos poços inventariados na bacia 

hidrográfica do S. Francisco.

pelo Serviço Geológico do Brasil e que se mantém em permanente atualização. Este 

banco de dados inclui o cadastro nacional de milhares de poços, assumindo

relevância para a gestão da informação

com outros sistemas, incluindo 

Apresenta-se uma análise global das características hidrogeológicas da bacia 

hidrográfica, seguida de uma caracterização geral para cada 

se subdivide. 
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QUANTITATIVA DAS ÁGU AS SUBTERRÂNEAS

e capítulo encontra-se subdividido em três subcapítulos: 

Subcapítulo 2.1 – Caracterização geral das águas subterrânea

Subcapítulo 2.2 – Análise qualitativa; 

Subcapítulo 2.3 – Análise quantitativa. 

ês capítulos apresenta-se a informação mais recente relativamente 

às águas subterrâneas da bacia do S. Francisco. 

Caracterização geral das águas subterrâneas  

O presente capítulo compreende uma caracterização geral das águas subterrâneas da 

bacia do S. Francisco tendo por base a informação hidrogeológica disponível em 

estudos e trabalhos desenvolvidos após 2004.  

se o recente Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo, 

publicado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2014b), no qual se sintetiza o 

tual do conhecimento hidrogeológico na bacia do S. Francisco

a informação disponibilizada no Sistema de Informações de 

Águas Subterrâneas (SIAGAS) relativamente aos poços inventariados na bacia 

hidrográfica do S. Francisco. O SIAGAS é um banco de dados desenvolvido e mantido 

pelo Serviço Geológico do Brasil e que se mantém em permanente atualização. Este 

inclui o cadastro nacional de milhares de poços, assumindo

relevância para a gestão da informação hidrogeológica disponível e a sua integração 

com outros sistemas, incluindo o SNIRH, SINIMA, SIGHIDRO, SNIS e SIPNRH.

se uma análise global das características hidrogeológicas da bacia 

hidrográfica, seguida de uma caracterização geral para cada uma das regiões em que 
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AS SUBTERRÂNEAS  

Caracterização geral das águas subterrâneas; 

mais recente relativamente 

O presente capítulo compreende uma caracterização geral das águas subterrâneas da 

rmação hidrogeológica disponível em 

se o recente Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo, 

), no qual se sintetiza o 

tual do conhecimento hidrogeológico na bacia do S. Francisco. Foi ainda 

a informação disponibilizada no Sistema de Informações de 

Águas Subterrâneas (SIAGAS) relativamente aos poços inventariados na bacia 

O SIAGAS é um banco de dados desenvolvido e mantido 

pelo Serviço Geológico do Brasil e que se mantém em permanente atualização. Este 

inclui o cadastro nacional de milhares de poços, assumindo particular 

hidrogeológica disponível e a sua integração 

SNIRH, SINIMA, SIGHIDRO, SNIS e SIPNRH. 

se uma análise global das características hidrogeológicas da bacia 

uma das regiões em que 
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No final deste capítulo apresenta

dados disponíveis sobre a produtividade atual dos poços inventariados no decurso do 

plano, seguida de uma avaliação 

aquíferos.  

2.1.2. Caracterização hidrogeológica regional da Bacia do S. Francisco

Na Bacia do S. Francisco ocorre um conjunto de formações geológicas que, de acordo 

com a origem, natureza e composição, permitem o desenvolvimen

aquíferas enquadradas nos seguintes três grandes domínios hidrogeológicos

52, Volume 9): 

• Fraturado:  

metamórfica (xistos, migmatitos, granulito

(quartzitos, metapelitos, entre outras), e ígnea (granitóides, rochas 

vulcânicas), quer sedimentares consolidadas (arenitos, conglomerados, 

siltitos, argilitos). Estes meios, em geral, impermeáveis ou de muito 

reduzida permeabilidade podem apresentar fratu

circulação da água e a individualização de a

• Cárstico:  formado em rochas carbonatadas (calcários, calcarenitos, 

dolomitos, mármores), onde a circulação da água se faz nas 

descontinuidades com origem na dissolução do carbonato p

Apesar de alguma heterogeneidade dos meios cársticos, as suas 

produtividades são muito superiores às registradas nos meios rochosos 

fraturados ou mesmo dos granulares;

• Granular (ou poroso):

pouco ou não 

entre os grãos, sendo que nas situações em que a presença da argila é 

reduzida, podem apresentar elevada permeabilidade e interesse 

aquífero.  

O Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

unidades aquíferas aflorantes, onde se processa a recarga preferencial, quer as 

unidades aquíferas sub-aflorantes (que em todos os casos são também aflorantes 

noutras zonas). Na bacia do S. Francisco estão identificadas 

aflorantes , abrangendo as mesmas as várias regiões em que se encontra subdividida.
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No final deste capítulo apresenta-se ainda o resultado do tratamento estatístico dos 

dados disponíveis sobre a produtividade atual dos poços inventariados no decurso do 

plano, seguida de uma avaliação da vazão que poderá ser extraível nos diferentes 

Caracterização hidrogeológica regional da Bacia do S. Francisco

Na Bacia do S. Francisco ocorre um conjunto de formações geológicas que, de acordo 

com a origem, natureza e composição, permitem o desenvolvimen

eras enquadradas nos seguintes três grandes domínios hidrogeológicos

 associado às rochas maciças, quer cristalinas de natureza 

metamórfica (xistos, migmatitos, granulitos, gnaisses), metassedimentar 

(quartzitos, metapelitos, entre outras), e ígnea (granitóides, rochas 

vulcânicas), quer sedimentares consolidadas (arenitos, conglomerados, 

siltitos, argilitos). Estes meios, em geral, impermeáveis ou de muito 

reduzida permeabilidade podem apresentar fraturação que permite a 

circulação da água e a individualização de aquíferos; 

formado em rochas carbonatadas (calcários, calcarenitos, 

dolomitos, mármores), onde a circulação da água se faz nas 

descontinuidades com origem na dissolução do carbonato p

Apesar de alguma heterogeneidade dos meios cársticos, as suas 

produtividades são muito superiores às registradas nos meios rochosos 

fraturados ou mesmo dos granulares; 

Granular (ou poroso):  formado por rochas sedimentares detríticas 

pouco ou não consolidadas. A circulação de água é feita nos poros 

entre os grãos, sendo que nas situações em que a presença da argila é 

reduzida, podem apresentar elevada permeabilidade e interesse 

O Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) individualiza, quer as 

eras aflorantes, onde se processa a recarga preferencial, quer as 

aflorantes (que em todos os casos são também aflorantes 

noutras zonas). Na bacia do S. Francisco estão identificadas 44 unidades 

, abrangendo as mesmas as várias regiões em que se encontra subdividida.

 

se ainda o resultado do tratamento estatístico dos 

dados disponíveis sobre a produtividade atual dos poços inventariados no decurso do 

poderá ser extraível nos diferentes 

Caracterização hidrogeológica regional da Bacia do S. Francisco  

Na Bacia do S. Francisco ocorre um conjunto de formações geológicas que, de acordo 

com a origem, natureza e composição, permitem o desenvolvimento de unidades 

eras enquadradas nos seguintes três grandes domínios hidrogeológicos (Mapa 

associado às rochas maciças, quer cristalinas de natureza 

), metassedimentar 

(quartzitos, metapelitos, entre outras), e ígnea (granitóides, rochas 

vulcânicas), quer sedimentares consolidadas (arenitos, conglomerados, 

siltitos, argilitos). Estes meios, em geral, impermeáveis ou de muito 

ração que permite a 

formado em rochas carbonatadas (calcários, calcarenitos, 

dolomitos, mármores), onde a circulação da água se faz nas 

descontinuidades com origem na dissolução do carbonato pela água. 

Apesar de alguma heterogeneidade dos meios cársticos, as suas 

produtividades são muito superiores às registradas nos meios rochosos 

formado por rochas sedimentares detríticas 

consolidadas. A circulação de água é feita nos poros 

entre os grãos, sendo que nas situações em que a presença da argila é 

reduzida, podem apresentar elevada permeabilidade e interesse 

individualiza, quer as 

eras aflorantes, onde se processa a recarga preferencial, quer as 

aflorantes (que em todos os casos são também aflorantes 

44 unidades aquíferas 

, abrangendo as mesmas as várias regiões em que se encontra subdividida. 
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Figura 1 – Aquíf eros aflorantes
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eros aflorantes  (Mapa 52 do Volume 9, reduzido)

 

do rio São Francisco: 5 

 

do Volume 9, reduzido) . 
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LEGENDA: 

 

Grande parte da bacia é ocupada por 

(66% do território), seguidos dos 

bacia é ocupada por aquíf

aquíferos cársticos  é notório o predomínio das unidades sub

às aflorantes, respectivamente 32% e 9% da área da bacia. A unidade a

maior expressão regional enquanto sub

carbonática. 

O SIAGAS tem atualmente inventariados 37.500 poços

Francisco, dos quais 83% distribuídos entre as regiões do Médio e do Submédio. Dos 

diferentes estados abrangidos, Pernambuco possui o maior número de poços (37%), 

seguido de Minas Gerais (32
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Grande parte da bacia é ocupada por aquíf eros aflorantes de natureza fraturada

(66% do território), seguidos dos aquíferos granulares  (25%). Só 2% da área da 

quíferos sub-aflorantes de natureza granular. No caso dos 

é notório o predomínio das unidades sub-aflorantes relativamente 

às aflorantes, respectivamente 32% e 9% da área da bacia. A unidade a

maior expressão regional enquanto sub-aflorante pertence ao Grupo Bambuí, unidade 

atualmente inventariados 37.500 poços  na bacia hidrográfica do S. 

Francisco, dos quais 83% distribuídos entre as regiões do Médio e do Submédio. Dos 

diferentes estados abrangidos, Pernambuco possui o maior número de poços (37%), 

seguido de Minas Gerais (32%) e a Bahia (27%). A densidade de poços é 

 

 

eros aflorantes de natureza fraturada  

(25%). Só 2% da área da 

aflorantes de natureza granular. No caso dos 

aflorantes relativamente 

às aflorantes, respectivamente 32% e 9% da área da bacia. A unidade aquífera com 

aflorante pertence ao Grupo Bambuí, unidade 

na bacia hidrográfica do S. 

Francisco, dos quais 83% distribuídos entre as regiões do Médio e do Submédio. Dos 

diferentes estados abrangidos, Pernambuco possui o maior número de poços (37%), 

%) e a Bahia (27%). A densidade de poços é 
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particularmente significativa em todas as sub

Verde Grande e do Pajeú/GI3, respectivamente, 14% e 15% do total inventariado na 

bacia hidrográfica do S. Francisco. Destacam

Moxotó e Velhas (neste caso no Alto S. Francisco), com 22% dos poços inventariados.

Figura 2 – Distribuição dos poços inventariados na bacia do S.  Francisco.

Embora a informação relativa à utilização destes poços seja relativamente reduzida 

(47% do universo inventariado), verifica

finalidade registrada é utilizada para o 

e abastecimento urbano.  

Submédio

41%
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particularmente significativa em todas as sub-bacias, localizando-se nas sub

Verde Grande e do Pajeú/GI3, respectivamente, 14% e 15% do total inventariado na 

bacia hidrográfica do S. Francisco. Destacam-se ainda as sub-bacias de Verde/Jacaré, 

Moxotó e Velhas (neste caso no Alto S. Francisco), com 22% dos poços inventariados.

Distribuição dos poços inventariados na bacia do S.  Francisco.

Embora a informação relativa à utilização destes poços seja relativamente reduzida 

(47% do universo inventariado), verifica-se que a maioria daqueles que têm a 

finalidade registrada é utilizada para o uso doméstico (de forma isolada ou combinada) 

Alto

11%

Médio

42%

Baixo

6%

 

do rio São Francisco: 7 

se nas sub-bacias do 

Verde Grande e do Pajeú/GI3, respectivamente, 14% e 15% do total inventariado na 

bacias de Verde/Jacaré, 

Moxotó e Velhas (neste caso no Alto S. Francisco), com 22% dos poços inventariados. 

 

Distribuição dos poços inventariados na bacia do S.  Francisco.  

Embora a informação relativa à utilização destes poços seja relativamente reduzida 

se que a maioria daqueles que têm a 

doméstico (de forma isolada ou combinada) 
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Figura 3 – Utilizações conhecidas dos poços inventariados pelo  SIAGAS na bacia 

O significativo número de poços

SIAGAS não identifica o uso)

relacionado, por um lado, com o fato da bacia hidrográfica estar em grande parte 

incluída no Semiárido, mas também com as atividades humanas. Denota

exemplo, uma correlação entre a densidade de captações e a 

agrícola/agropecuária em diversas zonas da bacia, como é o caso da sub

Verde/Jacaré, ou da atividade mineira, como é o caso da sub

Alto S. Francisco é também notória a correlação entre os poços e as áreas 

urbanizadas. 

No caso dos poços em que não são identificados os fins a que se destinam as águas 

subterrâneas captadas, verifica

estabelecimentos agropecuários (42%). Cerca de 14% destes poços ocorrem em 

áreas urbanizadas e 6% em áreas ocupadas por lavouras. A localização preferencial 

destes poços em áreas com estes usos do solo permite considerar que a maioria dos 

mesmos deverá ser utilizada

53 %
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Utilizações conhecidas dos poços inventariados pelo  SIAGAS na bacia 

do S. Francisco. 

O significativo número de poços (incluindo aqueles em que a base de dados do 

SIAGAS não identifica o uso), sobretudo nas regiões do Médio e Submédio, est

relacionado, por um lado, com o fato da bacia hidrográfica estar em grande parte 

incluída no Semiárido, mas também com as atividades humanas. Denota

uma correlação entre a densidade de captações e a 

em diversas zonas da bacia, como é o caso da sub

Verde/Jacaré, ou da atividade mineira, como é o caso da sub-bacia das Velhas.

Alto S. Francisco é também notória a correlação entre os poços e as áreas 

o caso dos poços em que não são identificados os fins a que se destinam as águas 

subterrâneas captadas, verifica-se que a maioria coincide com áreas de ocupação por 

estabelecimentos agropecuários (42%). Cerca de 14% destes poços ocorrem em 

s e 6% em áreas ocupadas por lavouras. A localização preferencial 

destes poços em áreas com estes usos do solo permite considerar que a maioria dos 

á ser utilizada para a irrigação e o consumo humano/doméstico.

47 %

Sem informação

Abastecimento doméstico

Abastecimento doméstico/animal

Abastecimento doméstico/irrigação

Abastecimento industrial

Abastecimento múltiplo

Abastecimento urbano

Doméstico/irrigação/animal

Irrigação

Outros 

Pecuária

Sem uso

 

 

Utilizações conhecidas dos poços inventariados pelo  SIAGAS na bacia 

(incluindo aqueles em que a base de dados do 

o nas regiões do Médio e Submédio, está 

relacionado, por um lado, com o fato da bacia hidrográfica estar em grande parte 

incluída no Semiárido, mas também com as atividades humanas. Denota-se, por 

uma correlação entre a densidade de captações e a atividade 

em diversas zonas da bacia, como é o caso da sub-bacia 

bacia das Velhas. No 

Alto S. Francisco é também notória a correlação entre os poços e as áreas 

o caso dos poços em que não são identificados os fins a que se destinam as águas 

se que a maioria coincide com áreas de ocupação por 

estabelecimentos agropecuários (42%). Cerca de 14% destes poços ocorrem em 

s e 6% em áreas ocupadas por lavouras. A localização preferencial 

destes poços em áreas com estes usos do solo permite considerar que a maioria dos 

para a irrigação e o consumo humano/doméstico. 

Sem informação

Abastecimento doméstico

Abastecimento doméstico/animal

Abastecimento doméstico/irrigação

Abastecimento industrial

Abastecimento múltiplo

Abastecimento urbano

Doméstico/irrigação/animal
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Atendendo ao défice de água que 

que o universo de captações de água subterrânea esteja subavaliado e que muitos 

dos poços em que não estão identificadas as utilizações de água se destinem à rega 

agrícola. 

Na quantificação das demandas

fisiográfica e por sub-bacia, efetuada no Volume 7 

do diagnóstico, foram utilizados os bancos de dados disponíveis mais atuais, 

concretamente a informação geográfica e folhas d

da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (anos de referência 2006 e 2010) 

disponibilizadas pela ANA para a elaboração do plano. O tratamento das dem

para efeitos de balanço, notadamente,

superficiais e subterrâneas, foi basead

de outorga disponíveis para a bacia, concretamente nas proporções das vazões 

outorgadas de captação superficial e subterrânea, para os diferentes usos 

consuntivos, em cada região fisiográfica, face ao défice de informação da base de 

dados do SIAGAS (porcentagem de pontos com dados de vazão e impossibilidade de 

cruzar com os dados de outorga, por exemplo).

 

2.1.3. Alto S. Francisco

A. DOMÍNIOS HIDROGEO

Na região do Alto S. Francisco predomina o domínio hidrogeológico fraturado

região), associado majoritariamente a sedimentos arenosos e argilo

desde muito pouco até fraco grau metamórfico do Neoproterozóico que ocupam 

grande parte da depressão d

às rochas gnáissicas de origem magmática e/ou sedimentar de médio grau 

metamórfico do Mesoarqueano e às rochas graníticas do Paleoproterozóico, 

desenvolve-se uma extensa área do domínio fraturado, abr

Sul Mineiro, a Depressão de Belo Horizonte e a Serra do Quadrilátero Ferrífero, 

pertencente também ao domínio fraturado.

Os afloramentos Mesoproterozóicos, na porção sudoeste e leste da região, 

correspondentes a seqüências sedimen
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Atendendo ao défice de água que caracteriza parte significativa da bacia é previsível 

que o universo de captações de água subterrânea esteja subavaliado e que muitos 

dos poços em que não estão identificadas as utilizações de água se destinem à rega 

Na quantificação das demandas hídricas por setores de usuários, por região 

bacia, efetuada no Volume 7 – Usos, balanço hídrico e síntese 

do diagnóstico, foram utilizados os bancos de dados disponíveis mais atuais, 

concretamente a informação geográfica e folhas de cálculo associadas às demandas 

da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (anos de referência 2006 e 2010) 

disponibilizadas pela ANA para a elaboração do plano. O tratamento das dem

para efeitos de balanço, notadamente, a separação das deman

superficiais e subterrâneas, foi baseado sobretudo nos tipos de captação dos dados 

de outorga disponíveis para a bacia, concretamente nas proporções das vazões 

outorgadas de captação superficial e subterrânea, para os diferentes usos 

vos, em cada região fisiográfica, face ao défice de informação da base de 

dados do SIAGAS (porcentagem de pontos com dados de vazão e impossibilidade de 

dados de outorga, por exemplo). 

Alto S. Francisco  

A. DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS 

do Alto S. Francisco predomina o domínio hidrogeológico fraturado

oritariamente a sedimentos arenosos e argilo

desde muito pouco até fraco grau metamórfico do Neoproterozóico que ocupam 

grande parte da depressão do Alto-Médio Rio São Francisco. Na parte Sul, associado 

às rochas gnáissicas de origem magmática e/ou sedimentar de médio grau 

metamórfico do Mesoarqueano e às rochas graníticas do Paleoproterozóico, 

se uma extensa área do domínio fraturado, abrangendo o Planalto Centro

Sul Mineiro, a Depressão de Belo Horizonte e a Serra do Quadrilátero Ferrífero, 

pertencente também ao domínio fraturado. 

Os afloramentos Mesoproterozóicos, na porção sudoeste e leste da região, 

correspondentes a seqüências sedimentares, principalmente psamíticas, podendo 

 

do rio São Francisco: 9 

caracteriza parte significativa da bacia é previsível 

que o universo de captações de água subterrânea esteja subavaliado e que muitos 

dos poços em que não estão identificadas as utilizações de água se destinem à rega 

hídricas por setores de usuários, por região 

Usos, balanço hídrico e síntese 

do diagnóstico, foram utilizados os bancos de dados disponíveis mais atuais, 

e cálculo associadas às demandas 

da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (anos de referência 2006 e 2010) 

disponibilizadas pela ANA para a elaboração do plano. O tratamento das demandas 

a separação das demandas por águas 

sobretudo nos tipos de captação dos dados 

de outorga disponíveis para a bacia, concretamente nas proporções das vazões 

outorgadas de captação superficial e subterrânea, para os diferentes usos 

vos, em cada região fisiográfica, face ao défice de informação da base de 

dados do SIAGAS (porcentagem de pontos com dados de vazão e impossibilidade de 

do Alto S. Francisco predomina o domínio hidrogeológico fraturado (89% da 

oritariamente a sedimentos arenosos e argilo-carbonáticos 

desde muito pouco até fraco grau metamórfico do Neoproterozóico que ocupam 

Médio Rio São Francisco. Na parte Sul, associado 

às rochas gnáissicas de origem magmática e/ou sedimentar de médio grau 

metamórfico do Mesoarqueano e às rochas graníticas do Paleoproterozóico, 

angendo o Planalto Centro-

Sul Mineiro, a Depressão de Belo Horizonte e a Serra do Quadrilátero Ferrífero, 

Os afloramentos Mesoproterozóicos, na porção sudoeste e leste da região, 

tares, principalmente psamíticas, podendo 
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incluir rochas piroclásticas, permitem o desenvolvimento de meios de escoamento 

incluídos também no domínio fraturado. As rochas ígneas do Neoarqueano que 

ocorrem nas Serras do Quadrilátero Ferrífero (limite Sul da

Meridional (limite Este) são também incluídas neste domínio hidrogeológico.

O domínio granular ocupa apenas 

mesozóicos dos Grupos Areado e Mata da Corda. Ocorre com maior expressão no 

limite Norte da região, nas áreas de Chapadas do rio S. Francisco (sub

Entorno Represa de Três Marias e Rio de Janeiro/Formoso

Por fim, refiram-se as formações carbonatadas do Neoproterozóico que ocupam 

aproximadamente 6% da região. Os a

montante das sub-bacias das Velhas e do Jequitai.

Quadro 1 – Domínios hidrogeológicos no Alto S. Francisco.

Domínio  

Cárstico 

Fraturado 

Granular 

Fonte: CPRM, 2014a. 

 

B. AQUÍFEROS 

O Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo

unidades aquíf eras aflorantes

apenas duas unidades a

correspondente ao embasamento cristalino

Grupo Bambuí , que se sobrepõe ao membro carbonático. 

Cobrindo mais de 25% das áreas das unidades a

do Corda e Grupo Bambuí, unidade terrígena, desenvolvem

lateríticas, que embora não tendo sido individualizadas como a

interesse hidrogeológico per si
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incluir rochas piroclásticas, permitem o desenvolvimento de meios de escoamento 

incluídos também no domínio fraturado. As rochas ígneas do Neoarqueano que 

ocorrem nas Serras do Quadrilátero Ferrífero (limite Sul da região) e Espinhaço 

Meridional (limite Este) são também incluídas neste domínio hidrogeológico.

O domínio granular ocupa apenas 5% da região e corresponde aos terrenos 

mesozóicos dos Grupos Areado e Mata da Corda. Ocorre com maior expressão no 

e da região, nas áreas de Chapadas do rio S. Francisco (sub

Entorno Represa de Três Marias e Rio de Janeiro/Formoso).  

se as formações carbonatadas do Neoproterozóico que ocupam 

% da região. Os aquíferos cársticos ocorrem unicamente no 

bacias das Velhas e do Jequitai. 

Domínios hidrogeológicos no Alto S. Francisco.

% da área total

6 

89 

5 

O Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo identifica no Alto S. Francisco 

eras aflorantes . Aproximadamente 87% do território

apenas duas unidades aquíferas com meios de escoamento fraturados, uma 

ao embasamento cristalino  e a outra ao membro terrígeno do 

, que se sobrepõe ao membro carbonático.  

Cobrindo mais de 25% das áreas das unidades aquíferas Grupo Areado, Grupo Mata 

orda e Grupo Bambuí, unidade terrígena, desenvolvem-se coberturas detrito

lateríticas, que embora não tendo sido individualizadas como aquíferos poderão ter 

per si. 

 

incluir rochas piroclásticas, permitem o desenvolvimento de meios de escoamento 

incluídos também no domínio fraturado. As rochas ígneas do Neoarqueano que 

região) e Espinhaço 

Meridional (limite Este) são também incluídas neste domínio hidrogeológico. 

% da região e corresponde aos terrenos 

mesozóicos dos Grupos Areado e Mata da Corda. Ocorre com maior expressão no 

e da região, nas áreas de Chapadas do rio S. Francisco (sub-bacias do 

se as formações carbonatadas do Neoproterozóico que ocupam 

s ocorrem unicamente no trecho 

Domínios hidrogeológicos no Alto S. Francisco.  

% da área total  

identifica no Alto S. Francisco sete 

87% do território  é ocupado por 

eras com meios de escoamento fraturados, uma 

membro terrígeno do 

Grupo Areado, Grupo Mata 

coberturas detrito-

eros poderão ter 
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Quadro 

Domínio Aquíf ero aflorante

Cárstico 

Formação Gandarela

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática

Fraturado 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado

Grupo Bambuí, unidade 

terrígena 

Grupo Mata do Corda

Granular 

Depósito Aluvionar

Grupo Areado

No quadro seguinte apresentam

bacias abrangidas por cada uma das unidades a

Quadro 3 – Aquíf eros, sub

Aquífero  

Formação Gandarela 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 
Marias, Jequitaí, Paraopeba, 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado 

Afluentes Mineiros do Alto SF, 

Jequitaí, Pará, Paraopeba, 
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Quadro 2 – Aquíferos no Alto S. Francisco. 

ero aflorante  Área (km 2) % da região Sub

Formação Gandarela 74,01 0,07 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 
5.740,34 6 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado 
35.403,09 35 

unidade 

 
52.353,66 52 Grupo Bambuí, unidade 

carbonática

Grupo Mata do Corda 2.127,23 2 Grupo Bambuí, unidade 

carbonática

Depósito Aluvionar 524,59 1 

Grupo Areado 3.549,52 4 Grupo Bambuí, unidade 

carbonática

seguinte apresentam-se as principais unidades geológicas de suporte e as 

bacias abrangidas por cada uma das unidades aquíferas da região. 

eros, sub -bacias e principais unidades geológicas de suporte 

no Alto S. Francisco. 

Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Paraopeba, Velhas 
Formação Gandarela 

Dolomitos, itabiritos e filitos

Entorno Represa de Três 

Marias, Jequitaí, Paraopeba, 

Velhas 

Formação Lagoa do Jacaré, Membro 

Lagoa Santa 

Calcarenitos, calcários, metacarbonatos e 

siltitos

Afluentes Mineiros do Alto SF, 

Jequitaí, Pará, Paraopeba, 

Velhas 

Complexo Divinópolis, Formação Galho do 

Miguel, Complexo Belo Horizonte, Grupo 

Canastra Indiviso, outras

 

do rio São Francisco: 11 

Sub-aflorante 

-------- 

-------- 

-------- 

√ 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 

√ 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 

-------- 

√ 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 

se as principais unidades geológicas de suporte e as 

bacias e principais unidades geológicas de suporte 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

Formação Gandarela  

Dolomitos, itabiritos e filitos 

Formação Lagoa do Jacaré, Membro 

Lagoa Santa  

Calcarenitos, calcários, metacarbonatos e 

siltitos 

Complexo Divinópolis, Formação Galho do 

Miguel, Complexo Belo Horizonte, Grupo 

Canastra Indiviso, outras 
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Aquífero  

Grupo Bambuí, unidade 

terrígena 

Afluentes Mineiros do Alto SF, 

Entorno Represa de Três

Grupo Mata do Corda 
Entorno Represa de Três

Marias, Rio de Janeiro/Formoso

Depósito Aluvionar 

Grupo Areado 

Afluentes Mineiros do Alto SF, 

Entorno Represa de Três

Marias, Rio de 

 

C. POÇOS SIAGAS 

Na região do Alto S. Francisco estão inventariados 

bacia do S. Francisco. 

Embora a distribuição de poços se verifique por toda a 

notória uma relativa concentração dos mesmos em duas zonas (41% dos poços): a 

Nordeste, nos municípios de Bocaiuva e de Claro dos Poços, e no entorno de Belo 

Horizonte, incluindo esse município, bem como Nova Lima, Confins, Co

Santa, Sete Lagoas, Matozinhos e São José da Lapa.

Há uma relativa concentração de poços associada, por um lado, à maior favorabilidade 

hidrogeológica das formações carbonatadas do Grupo Bambuí

áreas com maior nível de o
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Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Rochas granitóides, vulcânicas, meta

vulcânicas, metassedimentos, gnaisses, 

migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos

Afluentes Mineiros do Alto SF, 

Entorno Represa de Três-

Marias, Jequitaí, Pará 

Paraopeba, Rio de 

Janeiro/Formoso, Velhas 

Formação Serra de Santa Helena, 

Subgrupo Paraopeba 

Quartzitos, metapelitos, ardósias, 

arcóseos, arenitos, ritmitos, margas, 

folhelhos, siltitos e argilitos

Entorno Represa de Três-

Marias, Rio de Janeiro/Formoso 

Grupo Mata da Corda

Tufos, arenitos e rochas vulcânicas

Entorno Represa de Três 

Marias, Jequitaí, Rio de 

Janeiro/Formoso, Velhas 

Depósitos aluvionares, Depósitos 

aluvionares antigos

Areias, siltes e argilas

Afluentes Mineiros do Alto SF, 

Entorno Represa de Três-

Marias, Rio de Janeiro/Formoso 

Grupo Areado 

Arenitos, conglomerados, folhelhos e 

siltitos

Na região do Alto S. Francisco estão inventariados 11% dos poços

Embora a distribuição de poços se verifique por toda a região do Alto S. Francisco é 

notória uma relativa concentração dos mesmos em duas zonas (41% dos poços): a 

Nordeste, nos municípios de Bocaiuva e de Claro dos Poços, e no entorno de Belo 

Horizonte, incluindo esse município, bem como Nova Lima, Confins, Co

Santa, Sete Lagoas, Matozinhos e São José da Lapa. 

Há uma relativa concentração de poços associada, por um lado, à maior favorabilidade 

formações carbonatadas do Grupo Bambuí  e, por outro lado, às 

maior nível de o cupação .  

 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

Rochas granitóides, vulcânicas, meta-

vulcânicas, metassedimentos, gnaisses, 

migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos 

Formação Serra de Santa Helena, 

Subgrupo Paraopeba  

Quartzitos, metapelitos, ardósias, 

arcóseos, arenitos, ritmitos, margas, 

folhelhos, siltitos e argilitos 

Grupo Mata da Corda 

Tufos, arenitos e rochas vulcânicas 

Depósitos aluvionares, Depósitos 

aluvionares antigos 

Areias, siltes e argilas 

Grupo Areado  

Arenitos, conglomerados, folhelhos e 

siltitos 

11% dos poços  existentes na 

região do Alto S. Francisco é 

notória uma relativa concentração dos mesmos em duas zonas (41% dos poços): a 

Nordeste, nos municípios de Bocaiuva e de Claro dos Poços, e no entorno de Belo 

Horizonte, incluindo esse município, bem como Nova Lima, Confins, Contagem, Lagoa 

Há uma relativa concentração de poços associada, por um lado, à maior favorabilidade 

e, por outro lado, às 
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Quadro 4 – Distribuição dos poços pelos a

Aquíf eros

Depósito Aluvionar

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Formação Gandarela

Grupo Areado

Grupo Bambuí, unidade carbonática

Grupo Bambuí, unidade terrígena

Grupo Mata do Corda

De fato, 53% dos poços da região localizam

sendo que 44% distribuem

do domínio granular a distribuição dos diversos poços não evidencia localizações 

preferenciais. Refira-se que só na sub

poços, sendo que estes em conjunto com os instalados nas sub

Paraopeba totalizam 83% do universo inventariado.

Figura 4 – Distribuição dos poços pelas sub

Do universo de mais de 4.000 poços

nascentes. 

Afluentes Mineiros do Alto SF

Entorno Represa de Três Marias

Jequitaí

Pará

Paraopeba

Rio de Janeiro/Formoso

Velhas
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Distribuição dos poços pelos a quíf eros do Alto S. Francisco.

eros  % da região

Depósito Aluvionar 0,5 

Embasamento Fraturado Indiferenciado 44 

Formação Gandarela 1 

Grupo Areado 1 

unidade carbonática 24 

Grupo Bambuí, unidade terrígena 29 

Grupo Mata do Corda 0,5 

De fato, 53% dos poços da região localizam-se em unidades aquíferas do Bambuí, 

sendo que 44% distribuem-se sobre o embasamento fraturado indiferenciado. No caso 

granular a distribuição dos diversos poços não evidencia localizações 

se que só na sub-bacia das Velhas estão localizados 49% dos 

poços, sendo que estes em conjunto com os instalados nas sub-bacias Jequitai e 

do universo inventariado. 

Distribuição dos poços pelas sub -bacias do Alto S. Francisco.

4.000 poços , 79% correspondem a poços tubulares e 5% a 

0 10 20 30 40

%

 

do rio São Francisco: 13 

eros do Alto S. Francisco.  

% da região  

eras do Bambuí, 

se sobre o embasamento fraturado indiferenciado. No caso 

granular a distribuição dos diversos poços não evidencia localizações 

bacia das Velhas estão localizados 49% dos 

bacias Jequitai e 

 

bacias do Alto S. Francisco.  

, 79% correspondem a poços tubulares e 5% a 

40 50
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Quadro 5 –  

Tipo 

Nascente 

Poço tubular 

Piezômetro 

Poço escavado 

Poço ponteira 

Sem informação 

Total 

Fonte: CPRM, 2014a. 

A maior parte dos poços não tem o uso identificado (70%). 

têm a indicação da finalidade a que se destina a água subterrânea

abastecimento doméstico e urbano

usos. Só 4% das captações estão identificadas como sendo utilizadas para a irr

Nos casos em que a utilização dada à água não é identificada, 39% ocorrem em zonas 

em que o uso do solo predominante corresponde a áreas com estabelecimentos 

agropecuários e de lavoura, pelo que 

superio r ao conhecido na base de dados do SIAGAS

Figura 5 – Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Al to S. Francisco.

 

Abastecimento doméstico

Abastecimento doméstico/animal

Abastecimento doméstico/irrigação

Abastecimento industrial

Abastecimento múltiplo

Abastecimento urbano

Doméstico/irrigação/animal

Irrigação

Outros

Pecuária

Sem uso
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 Poços inventariados no Alto S. Francisco.

Nº 

213 

3.281 

140 

 324 

6 

 177 

4.141 

A maior parte dos poços não tem o uso identificado (70%). Do universo dos poços que 

têm a indicação da finalidade a que se destina a água subterrânea

abastecimento doméstico e urbano , que no seu conjunto corresponde a 42% dos 

usos. Só 4% das captações estão identificadas como sendo utilizadas para a irr

Nos casos em que a utilização dada à água não é identificada, 39% ocorrem em zonas 

em que o uso do solo predominante corresponde a áreas com estabelecimentos 

agropecuários e de lavoura, pelo que a explotação destinada à irrigação deverá ser 

r ao conhecido na base de dados do SIAGAS . 

Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Al to S. Francisco.

 

0 5 10 15 20

%

 

Poços inventariados no Alto S. Francisco.  

universo dos poços que 

têm a indicação da finalidade a que se destina a água subterrânea, refira-se o 

, que no seu conjunto corresponde a 42% dos 

usos. Só 4% das captações estão identificadas como sendo utilizadas para a irrigação. 

Nos casos em que a utilização dada à água não é identificada, 39% ocorrem em zonas 

em que o uso do solo predominante corresponde a áreas com estabelecimentos 

a explotação destinada à irrigação deverá ser 

 

Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Al to S. Francisco.  

25 30
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2.1.4. Médio S. Francisco

A. DOMÍNIOS HIDROGEO

Ao contrário do que se verifica nas outras três regiões em que se subdivide a bacia 

hidrográfica do S. Francisco, a área ocupada pelo 

majoritária em termos espaciais, é substancialmente menor. Enquanto nas restantes 

regiões o domínio fraturado ocupa mais de 75% da sua área territorial, no Médio S. 

Francisco ocupa aproximadamente metade

Esta diferença deve-se à 

região), particularmente pelo 

Bahia) e unidade terrígena do Grupo Bambuí, mas também à ocorrência de depósitos 

aluvionares na dependência do S. Francisco e 

Dunas do Médio S. Francisco do Cenozóico, a Norte, e às Formações do Grupo 

Areado, no limite Sul da região. 

Os terrenos dos Grupos Urucuia e Areado pertencem à denominada 

Sanfranciscana .  

Refiram-se também como incluídos no domínio granular, ainda que abrangidos de 

forma muito reduzida no limite Noroeste da região (0,1% da 

paleozóicos da bacia sedimentar Parnaíba

Pimenteiras e Cabeças, a primeira a mais antiga de todas).

O domínio fraturado está essencialmente associado aos terrenos metamórficos e 

metassedimentares do Neoproterozóico que se distribuem ao longo de toda a região 

ocupada grosso modo pela Depressão do Alto

embasamento fraturado indiferenciado do Paleoproterozóico, Mesoproterozóico e 

Mesoarqueano que afloram sobretudo na p

em domínio fraturado as brechas carbonáticas do Cenozóico pertencentes à bacia 

sedimentar Caatinga. 

O meio cárstico (9% da região) está associado aos terrenos carbonatados do 

Neoproterozóico, sobretudo em zonas dos

Chapada de Irecê e Utinga e nas sub
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Médio S. Francisco  

A. DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS 

Ao contrário do que se verifica nas outras três regiões em que se subdivide a bacia 

hidrográfica do S. Francisco, a área ocupada pelo domínio fraturado

ária em termos espaciais, é substancialmente menor. Enquanto nas restantes 

omínio fraturado ocupa mais de 75% da sua área territorial, no Médio S. 

ocupa aproximadamente metade .  

se à maior área ocupada pelo domínio granular

região), particularmente pelo aquífero Mesozóico Urucuia (na zona Oes

Bahia) e unidade terrígena do Grupo Bambuí, mas também à ocorrência de depósitos 

aluvionares na dependência do S. Francisco e cursos de água afluentes, ao Campo de 

Dunas do Médio S. Francisco do Cenozóico, a Norte, e às Formações do Grupo 

reado, no limite Sul da região.  

Os terrenos dos Grupos Urucuia e Areado pertencem à denominada 

se também como incluídos no domínio granular, ainda que abrangidos de 

forma muito reduzida no limite Noroeste da região (0,1% da região), os terrenos 

bacia sedimentar Parnaíba  (unidades geológicas Serra Grande, 

Pimenteiras e Cabeças, a primeira a mais antiga de todas). 

O domínio fraturado está essencialmente associado aos terrenos metamórficos e 

eoproterozóico que se distribuem ao longo de toda a região 

pela Depressão do Alto-Médio S. Francisco e aos terrenos do 

embasamento fraturado indiferenciado do Paleoproterozóico, Mesoproterozóico e 

Mesoarqueano que afloram sobretudo na parte Nordeste da região. Incluem

em domínio fraturado as brechas carbonáticas do Cenozóico pertencentes à bacia 

O meio cárstico (9% da região) está associado aos terrenos carbonatados do 

Neoproterozóico, sobretudo em zonas dos Patamares dos Rios S. Francisco, na 

Chapada de Irecê e Utinga e nas sub-bacias Pacuí e Verde Grande. 

 

do rio São Francisco: 15 

Ao contrário do que se verifica nas outras três regiões em que se subdivide a bacia 

domínio fraturado , ainda que 

ária em termos espaciais, é substancialmente menor. Enquanto nas restantes 

omínio fraturado ocupa mais de 75% da sua área territorial, no Médio S. 

maior área ocupada pelo domínio granular  (35% da 

Mesozóico Urucuia (na zona Oeste do estado da 

Bahia) e unidade terrígena do Grupo Bambuí, mas também à ocorrência de depósitos 

de água afluentes, ao Campo de 

Dunas do Médio S. Francisco do Cenozóico, a Norte, e às Formações do Grupo 

Os terrenos dos Grupos Urucuia e Areado pertencem à denominada bacia 

se também como incluídos no domínio granular, ainda que abrangidos de 

região), os terrenos 

(unidades geológicas Serra Grande, 

O domínio fraturado está essencialmente associado aos terrenos metamórficos e 

eoproterozóico que se distribuem ao longo de toda a região 

Médio S. Francisco e aos terrenos do 

embasamento fraturado indiferenciado do Paleoproterozóico, Mesoproterozóico e 

arte Nordeste da região. Incluem-se ainda 

em domínio fraturado as brechas carbonáticas do Cenozóico pertencentes à bacia 

O meio cárstico (9% da região) está associado aos terrenos carbonatados do 

Patamares dos Rios S. Francisco, na 
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Quadro 6 – Domínios hidrogeológicos no Médio S. Francisco.

Domínio  

Cárstico 

Fraturado 

Granular 

Fonte: CPRM, 2014a. 

 

B. AQUÍFEROS 

No Médio S. Francisco são abrangidas 

particular expressão regional e importância hidrogeológica o 

(25% do território). No domínio fraturado refiram

Indiferenciado  e o Grupo Bambuí, unidade terrígena

56% da região.  

À semelhança do que se verifica no Alto S. Francisco sob os a

terrígeno do Grupo Bambuí desenvolve

da unidade aquífera carbonatada ocorre sobre a forma de retalhos, sobretudo na zona 

de transição entre o aquífer

ainda em uma mancha relativamente expressiva no limite Sul da 

continuidade para o Alto S. Francisco, nas sub

O membro carbonático do Grupo Bambuí encontra

aquíferos cenozóicos Urucuia, Areado e Mata do Corda.

No domínio carbonatado refira

carbonática do Irecê , e no granular os a

aluvionares e eólicos. 

As coberturas detrito-lateríticas do Cenozóico assentam de forma descontínua sobre 

parte significativa do Embasamento 

carbonático do Grupo Bambuí aflorante (44%) e Grupo Mata do Corda (28%). Embora 

não tendo sido individualizadas no Mapa Hidrogeológico do Brasil como a
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Domínios hidrogeológicos no Médio S. Francisco.

% da área total

9 

56 

35 

No Médio S. Francisco são abrangidas catorze unidades aquíf eras

particular expressão regional e importância hidrogeológica o aquífero granular Urucuia 

(25% do território). No domínio fraturado refiram-se o Embasamento Fraturado 

Grupo Bambuí, unidade terrígena , que no seu conjunto ocupam 

À semelhança do que se verifica no Alto S. Francisco sob os aquíferos do membro 

terrígeno do Grupo Bambuí desenvolve-se o seu membro carbonático. O afloramento 

era carbonatada ocorre sobre a forma de retalhos, sobretudo na zona 

ero Urucuia e o membro terrígeno do Grupo Bambuí. Ocorre 

uma mancha relativamente expressiva no limite Sul da 

continuidade para o Alto S. Francisco, nas sub-bacias do Verde Grande e Pacuí.

O membro carbonático do Grupo Bambuí encontra-se ainda sub

eros cenozóicos Urucuia, Areado e Mata do Corda. 

No domínio carbonatado refira-se ainda o aquífero Salitre, pertencente à 

, e no granular os aquíferos suportados em depósitos 

lateríticas do Cenozóico assentam de forma descontínua sobre 

parte significativa do Embasamento fraturado indiferenciado (36%), o membro 

carbonático do Grupo Bambuí aflorante (44%) e Grupo Mata do Corda (28%). Embora 

não tendo sido individualizadas no Mapa Hidrogeológico do Brasil como a

 

Domínios hidrogeológicos no Médio S. Francisco.  

% da área total  

eras , adquirindo 

granular Urucuia 

samento Fraturado 

, que no seu conjunto ocupam 

eros do membro 

carbonático. O afloramento 

era carbonatada ocorre sobre a forma de retalhos, sobretudo na zona 

Urucuia e o membro terrígeno do Grupo Bambuí. Ocorre 

uma mancha relativamente expressiva no limite Sul da região e com 

bacias do Verde Grande e Pacuí. 

se ainda sub-aflorante aos 

Salitre, pertencente à bacia 

eros suportados em depósitos 

lateríticas do Cenozóico assentam de forma descontínua sobre 

fraturado indiferenciado (36%), o membro 

carbonático do Grupo Bambuí aflorante (44%) e Grupo Mata do Corda (28%). Embora 

não tendo sido individualizadas no Mapa Hidrogeológico do Brasil como aquíferos, 
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refira-se que as mesmas podem assumir

interessantes. 

Quadro 

Domínio Aquíf ero aflorante

Cárstico 

Formação Caatinga*

Formação Salitre

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática

Fraturado 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado

Grupo Bambuí, unidade 

terrígena

Grupo Mata do Corda

Grupo Paranoá, unidade 

terrígena

Granular 

Depósito Aluvionar

Depósito Eólico

Formação Cabeças**

Formação Pimenteiras**

Grupo Areado***

Grupo Serra Grande**

Grupo Urucuia***

* pertence à Bacia sedimentar Caatinga. ** 

No quadro seguinte apresentam

bacias abrangidas por cada uma das unidades a
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se que as mesmas podem assumir-se como unidades 

Quadro 7 – Aquíferos no Médio S. Francisco. 

ero aflorante  Área (km 2) % da região Sub

Formação Caatinga* 2.167,46 1 
Formação Salitre

Formação Salitre 11.517,77 3 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 
24.685,29 6 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado 
116.812,00 29 

Grupo Bambuí, unidade 

terrígena 
107.900,00 27 Grupo Bambuí, unidade 

Grupo Mata do Corda 1.565,69 0,4 Grupo Bambuí, unidade 

Grupo Paranoá, unidade 

terrígena 
872,22 0,2 

Depósito Aluvionar 15.411,04 4 

Depósito Eólico 8.693,7 2 

Formação Cabeças** 231,98 0,1 
Grupo Serra Grande

Formação Pimenteiras** 198,32 0,05 
Grupo Serra Grande

Grupo Areado*** 9.152,79 2 Grupo Bambuí, unidade 

Grupo Serra Grande** 63,71 0,02 

Grupo Urucuia*** 101.766,00 25 Grupo Bambuí, unidade 

* pertence à Bacia sedimentar Caatinga. ** pertence à Bacia sedimentar Parnaíba.  *** 
pertence à Bacia Sanfranciscana. 

No quadro seguinte apresentam-se as principais unidades geológicas de suporte e as 

bacias abrangidas por cada uma das unidades aquíferas da região. 

 

do rio São Francisco: 17 

 hidrogeológicas 

Sub-aflorante 

√ 

Formação Salitre 

-------- 

-------- 

-------- 

√ 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 

√ 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 

-------- 

-------- 

-------- 

√ 

Grupo Serra Grande 

√ 

Grupo Serra Grande 

√ 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 

-------- 

√ 

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 

pertence à Bacia sedimentar Parnaíba.  *** 

se as principais unidades geológicas de suporte e as 
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Quadro 8 – Aquíf eros, sub

Aquífero 

Formação Caatinga 

Formação Salitre 
Verde/Jacaré, Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro

Grupo Bambuí, unidade 

carbonática 

Médio/Baixo Grande, Alto Grande, 

Corrente, Carinhanha (MG/BA), 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba 

de Dentro, Verde Grande (MG), 

Urucuia, Alto Preto, Pacuí, 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado 

Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho, Alto Grande, 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Verde/Jacaré, Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro, Verde 

Grande (MG), Paracatu, Alto 

Grupo Bambuí, unidade 

terrígena 

Alto Grande, Carinhanha, Pacuí, 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba 

de Dentro, Verde Grande (MG), 

Paracatu, Alto Preto, Corrente, 

Grupo Mata do Corda 
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eros, sub -bacias e principais unidades geológicas de suporte 

no Médio S. Francisco. 

Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Verde/Jacaré 
Formação Caatinga

Brechas calcíferas e calcretes

Verde/Jacaré, Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro 

Litofácies Jussara, Unidade Nova América, 

Unidade Gabriel

Calcarenitos, arcóseos, calcilutitos, siltitos 

e calcissiltitos

Médio/Baixo Grande, Alto Grande, 

Corrente, Carinhanha (MG/BA), 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba 

de Dentro, Verde Grande (MG), 

Urucuia, Alto Preto, Pacuí, 

Paracatu,  

Lagoa do Jacaré, Sete Lagoas

Calcarenitos, calcários, 

siltitos

Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho, Alto Grande, 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Médio/Baixo Grande, 

Verde/Jacaré, Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro, Verde 

Grande (MG), Paracatu, Alto 

Preto, Corrente 

Diversas

Granitóides, rochas vulcânicas, meta

vulcânicas, metassedimentos, gnaisses, 

migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos

Alto Grande, Carinhanha, Pacuí, 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Médio/Baixo Grande, 

Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba 

de Dentro, Verde Grande (MG), 

Paracatu, Alto Preto, Corrente, 

Urucuia 

Paraopeba, Três Marias

Quartzitos, metapelitos, ardósias, 

arcóseos, arenitos, ritmitos, margas, 

folhelhos, siltitos e argilitos

Paracatu 
Mata da Corda

Tufos, arenitos e rochas vulcânicas

 

bacias e principais unidades geológicas de suporte 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

Formação Caatinga 

Brechas calcíferas e calcretes 

Litofácies Jussara, Unidade Nova América, 

Unidade Gabriel 

Calcarenitos, arcóseos, calcilutitos, siltitos 

e calcissiltitos 

Lagoa do Jacaré, Sete Lagoas 

Calcarenitos, calcários, metacarbonatos e 

siltitos 

Diversas 

Granitóides, rochas vulcânicas, meta-

vulcânicas, metassedimentos, gnaisses, 

migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos 

Paraopeba, Três Marias 

Quartzitos, metapelitos, ardósias, 

arcóseos, arenitos, ritmitos, margas, 

folhelhos, siltitos e argilitos 

Mata da Corda 

Tufos, arenitos e rochas vulcânicas 
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Aquífero 

Grupo Paranoá, unidade 

terrígena 
Alto Preto, Urucuia, Paracatu

Depósito Aluvionar 

Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho, Alto Grande, 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Verde/Jacaré, Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro, Verde 

Grande (MG), Paracatu,Corrente, 

Depósito Eólico 
Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho, Médio/Baixo Grande

Formação Cabeças 
Margem Esquerda do Lago de 

Formação Pimenteiras 
Margem Esquerda do Lago de 

Grupo Areado 

Carinhanha (MG/BA), Pacuí, 

Urucuia, Pandeiros/Pardo/Manga, 

Grupo Serra Grande 
Margem Esquerda do Lago de 

Grupo Urucuia 

Alto Grande, Carinhanha (MG/BA), 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Médio/Baixo 

Grande (MG), Corrente, Pacuí, 
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Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Alto Preto, Urucuia, Paracatu 

Grupo Paranoá

Metarritmitos, metassiltitos, metaargilitos, 

quartzitos, filitos, ardósias e 

conglomerados

Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho, Alto Grande, 

Carinhanha (MG/BA), 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Médio/Baixo Grande, 

Verde/Jacaré, Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro, Verde 

Grande (MG), Paracatu,Corrente, 

Pacuí, Urucuia 

Depósitos aluvionares e Depósit

aluvionares antigos

Areias, siltes e argilas

Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho, Médio/Baixo Grande 

Depósitos Eólicos Continentais

Areias finas a médias

Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho 

Formação Cabeças, 

Arenitos finos a médios

Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho 

Formação Pimenteiras, Grupo Canindé

Folhelhos e siltitos

Carinhanha (MG/BA), Pacuí, 

Urucuia, Pandeiros/Pardo/Manga, 

Paracatu 

Grupo Areado

Arenitos, conglomerados, folhelhos e 

siltitos

Margem Esquerda do Lago de 

Sobradinho 

Grupo Serra Grande

Arenitos finos a grosseiros e 

conglomerados

Alto Grande, Carinhanha (MG/BA), 

Pandeiros/Pardo/Manga, 

Médio/Baixo Grande, Verde 

Grande (MG), Corrente, Pacuí, 

Urucuia 

Grupo Urucuia

Arenitos, pelitos e arenitos conglomeráticos

 

do rio São Francisco: 19 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

Grupo Paranoá 

Metarritmitos, metassiltitos, metaargilitos, 

quartzitos, filitos, ardósias e 

conglomerados 

Depósitos aluvionares e Depósitos 

aluvionares antigos 

Areias, siltes e argilas 

Depósitos Eólicos Continentais 

Areias finas a médias 

Formação Cabeças, Grupo Canindé 

Arenitos finos a médios 

Formação Pimenteiras, Grupo Canindé 

Folhelhos e siltitos 

Grupo Areado 

Arenitos, conglomerados, folhelhos e 

siltitos 

Grupo Serra Grande 

Arenitos finos a grosseiros e 

conglomerados 

Grupo Urucuia 

Arenitos, pelitos e arenitos conglomeráticos 
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C. POÇOS SIAGAS 

O SIAGAS tem atualmente inventariados 

na bacia. 51% destes poços localizam

49% do estado da Bahia. 

A maioria dos poços está instalada ao longo do limite oriental do Médio S. Francisco, 

verificando-se uma certa concentração nos 

densidade particularmente ex

abrangem a depressão do Alto

Utinga, no estado da Bahia, sobretudo em zonas onde o solo é 

usado na lavoura.  

Em ambos os casos verifica

aquíferas do domínio cárstico, no primeiro caso das formações do Grupo Bambuí e no 

segundo caso da unidade a

localizados 68% dos poços.

Das catorze unidades aquíf

Grande, não existem atualmente poços inventariados. 
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O SIAGAS tem atualmente inventariados 15.576 poços , 42% dos poços inventariados 

na bacia. 51% destes poços localizam-se em municípios do estado de Minas Gerais e 

A maioria dos poços está instalada ao longo do limite oriental do Médio S. Francisco, 

se uma certa concentração nos trechos Norte e Sul. Verifica

densidade particularmente expressiva de poços nos municípios de Minas Gerais que 

abrangem a depressão do Alto-Médio Rio São Francisco e nas Chapadas do Irecê e 

Utinga, no estado da Bahia, sobretudo em zonas onde o solo é maj

Em ambos os casos verifica-se o aproveitamento da água armazenada nas formações 

eras do domínio cárstico, no primeiro caso das formações do Grupo Bambuí e no 

segundo caso da unidade aquífera Salitre. Nestas unidades a

localizados 68% dos poços. 

quíferas, apenas na Formação Pimenteiras e Grupo Serra 

Grande, não existem atualmente poços inventariados.  

 

, 42% dos poços inventariados 

municípios do estado de Minas Gerais e 

A maioria dos poços está instalada ao longo do limite oriental do Médio S. Francisco, 

s Norte e Sul. Verifica-se uma 

pressiva de poços nos municípios de Minas Gerais que 

Médio Rio São Francisco e nas Chapadas do Irecê e 

majoritariamente 

se o aproveitamento da água armazenada nas formações 

eras do domínio cárstico, no primeiro caso das formações do Grupo Bambuí e no 

era Salitre. Nestas unidades aquíferas estão 

eras, apenas na Formação Pimenteiras e Grupo Serra 
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Quadro 9 – Distribuição dos poços pelos a

Aquíf eros

Depósito Aluvionar

Depósito Eólico

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Formação Caatinga

Formação Cabeças

Formação Salitre

Grupo Areado

Grupo Bambuí, unidade carbonática

Grupo Bambuí, unidade terrígena

Grupo Mata do Corda

Grupo Paranoá, unidade terrígena

Grupo Urucuia

Esta localização relativamente concentrada dos poços em relação às unidades 

cársticas explica porque 53% dos poços inventariados nesta região se localiza nas 

sub-bacias Verde Grande e Verde/Jacaré.

Refira-se que o aquífer

atualmente só tem inventariados 6% dos poços da região (981).
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Distribuição dos poços pelos a quíf eros do Médio S. Francisco.

eros  % da região

Aluvionar 2 

Depósito Eólico 0,1 

Embasamento Fraturado Indiferenciado 23 

Formação Caatinga 1 

Formação Cabeças 0,01 

Formação Salitre 16 

Grupo Areado 0,1 

Grupo Bambuí, unidade carbonática 24 

Grupo Bambuí, unidade terrígena 27 

Grupo Mata do Corda 0,2 

Grupo Paranoá, unidade terrígena 0,1 

Grupo Urucuia 6 

Esta localização relativamente concentrada dos poços em relação às unidades 

cársticas explica porque 53% dos poços inventariados nesta região se localiza nas 

bacias Verde Grande e Verde/Jacaré. 

ero Urucuia, embora possua significativa produtividade, 

atualmente só tem inventariados 6% dos poços da região (981). 

 

do rio São Francisco: 21 

eros do Médio S. Francisco.  

% da região  

Esta localização relativamente concentrada dos poços em relação às unidades 

cársticas explica porque 53% dos poços inventariados nesta região se localiza nas 

Urucuia, embora possua significativa produtividade, 
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Figura 6 – Distribuição dos poços pelas sub

Mais de 90% das captações subterrâneas correspondem a poços tubular es

sendo as restantes tipologias praticamente desprezíveis.

Quadro 10 –  

Tipo 

Nascente 

Fonte natural 

Piezômetro 

Poço amazonas 

Poço escavado 

Poço ponteira 

Poço tubular 

Sem informação 

Total 

Fonte: CPRM, 2014a. 

De acordo com a informação disponível, a utilização das águas subterrâneas captadas 

é majoritariamente o abastecimento urbano

domésticos. Embora se denote uma certa correlação entre a atividade agrícola regada 

e a existência de furos, a utilização da água subterrânea para a irrigação é de apenas 

Alto Grande

Carinhanha (MG/BA)

Margem Esquerda do Lago de Sobradinho

Médio/Baixo Grande

Pandeiros/Pardo/Mangaí

Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro

Verde Grande (MG)

Verde/Jacaré
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Distribuição dos poços pelas sub -bacias do Médio S. Francisco.

captações subterrâneas correspondem a poços tubular es

sendo as restantes tipologias praticamente desprezíveis. 

 Poços inventariados no Médio S. Francisco.

Nº 

22 

14 

3 

 1 

 149 

13 

14.357 

 1.020 

15.579 

De acordo com a informação disponível, a utilização das águas subterrâneas captadas 

abastecimento urbano  (35%), seguido dos diferentes usos 

domésticos. Embora se denote uma certa correlação entre a atividade agrícola regada 

e a existência de furos, a utilização da água subterrânea para a irrigação é de apenas 

0 10 20 30

Alto Grande

Alto Preto

Carinhanha (MG/BA)

Corrente

Margem Esquerda do Lago de Sobradinho

Médio/Baixo Grande

Pacuí

Pandeiros/Pardo/Mangaí

Paracatu

Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro

Urucuia

Verde Grande (MG)

Verde/Jacaré

%

 

 

bacias do Médio S. Francisco.  

captações subterrâneas correspondem a poços tubular es, 

Poços inventariados no Médio S. Francisco.  

De acordo com a informação disponível, a utilização das águas subterrâneas captadas 

(35%), seguido dos diferentes usos 

domésticos. Embora se denote uma certa correlação entre a atividade agrícola regada 

e a existência de furos, a utilização da água subterrânea para a irrigação é de apenas 

30 40
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8%, podendo existir uma subavaliação deste uso.

dos poços em que não é conhecido o uso dado à água captada se localizam em áreas 

ocupadas por estabelecimentos agropecuários e lavouras.

Figura 7 – Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Mé dio S. Francisco.

 

2.1.5. Submédio S. Francisco

A. DOMÍNIOS HIDROGEOLÓG

O domínio fraturado predomina na globalidade da regiã o

extensa área aflorante de terrenos do embasamento cristalin

Mesoproterozóico e Paleoproterozóico. Estão ainda incluídas no domínio fraturado as 

rochas metamórficas do Mesoarqueano e Paleoarqueano e os plutons ígneos 

Paleozóicos que ocorrem no 

O domínio granular ocupa im

conjunto de bacias sedimentares do Mesozóico e coberturas sedimentares do 

Cenozóico que se desenvolvem sobre os terrenos do embasamento. Adquirem 

particular importância hidrogeológica as bacias sedimentares d

Noroeste da região, e de Tucano

aquíferas. À semelhança do que acontece noutras regiões, na dependência do rio S. 

0

Abastecimento doméstico

Abastecimento doméstico/animal

Abastecimento doméstico/irrigação

Abastecimento industrial

Abastecimento múltiplo

Abastecimento urbano

Doméstico/irrigação/animal

Irrigação

Outros

Pecuária

Sem uso
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8%, podendo existir uma subavaliação deste uso. Refira-se, por exemplo, que 47% 

dos poços em que não é conhecido o uso dado à água captada se localizam em áreas 

ocupadas por estabelecimentos agropecuários e lavouras. 

Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Mé dio S. Francisco.

Submédio S. Francisco  

DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS 

domínio fraturado predomina na globalidade da regiã o (75%), em virtude da 

extensa área aflorante de terrenos do embasamento cristalino do Neoproterozóico, 

Mesoproterozóico e Paleoproterozóico. Estão ainda incluídas no domínio fraturado as 

rochas metamórficas do Mesoarqueano e Paleoarqueano e os plutons ígneos 

Paleozóicos que ocorrem no trecho Norte da região. 

domínio granular ocupa im portante área da região  (16%), decorrente de um 

conjunto de bacias sedimentares do Mesozóico e coberturas sedimentares do 

Cenozóico que se desenvolvem sobre os terrenos do embasamento. Adquirem 

particular importância hidrogeológica as bacias sedimentares de Araripe, no limite 

Noroeste da região, e de Tucano-Jatobá, na qual se individualizam diversas unidades 

eras. À semelhança do que acontece noutras regiões, na dependência do rio S. 

5 10 15 20 25 30

%

 

do rio São Francisco: 23 

se, por exemplo, que 47% 

dos poços em que não é conhecido o uso dado à água captada se localizam em áreas 

 

Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Mé dio S. Francisco.  

(75%), em virtude da 

o do Neoproterozóico, 

Mesoproterozóico e Paleoproterozóico. Estão ainda incluídas no domínio fraturado as 

rochas metamórficas do Mesoarqueano e Paleoarqueano e os plutons ígneos 

(16%), decorrente de um 

conjunto de bacias sedimentares do Mesozóico e coberturas sedimentares do 

Cenozóico que se desenvolvem sobre os terrenos do embasamento. Adquirem 

e Araripe, no limite 

Jatobá, na qual se individualizam diversas unidades 

eras. À semelhança do que acontece noutras regiões, na dependência do rio S. 

35 40
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Francisco os depósitos 

unidades aquíferas com interesse local.

Por fim, para além das brechas carbonáticas da Formação Caatinga ocorrem diversas 

pequenas manchas carbonatadas de terrenos cenozóicos, com algum interesse 

aquífero. O domínio cárstico corresponde a 9% da região

Quadro 11 – Domínios hidrogeológicos no Submédio S. Francisco.

Domínio  

Cárstico 

Fraturado 

Granular 

Fonte: CPRM, 2014a. 

 

B. AQUÍFEROS 

No Submédio S. Francisco são abrangidas 

que o aquífero com maior expressão regional é suportado pelos terrenos do 

embasamento fraturado indiferenciado (que ocupa 75% da região).

Os aquíferos granulares concentram

Tucano-Jatobá (12%). Ocorrem ainda pequenos a

alguns correspondentes a depósitos aluvionares e outros a pequenas bacias 

sedimentares com reduzida expressão regional.

No caso dos aquíferos cárstico

que os que têm maior abrangência espacial pertencem às Formações Caatinga e 

Salitre (7% da região). Refira

cárstica, pertencente à bacia do Araripe.
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Francisco os depósitos aluvionares permitem o desenvolvimento de pequ

eras com interesse local. 

Por fim, para além das brechas carbonáticas da Formação Caatinga ocorrem diversas 

pequenas manchas carbonatadas de terrenos cenozóicos, com algum interesse 

domínio cárstico corresponde a 9% da região . 

Domínios hidrogeológicos no Submédio S. Francisco.

% da área total

9 

75 

16 

No Submédio S. Francisco são abrangidas vinte e sete unidades a

com maior expressão regional é suportado pelos terrenos do 

embasamento fraturado indiferenciado (que ocupa 75% da região). 

eros granulares concentram-se majoritariamente nas bacias de Araripe (3%) e 

Jatobá (12%). Ocorrem ainda pequenos aquíferos granulares dispersos, 

alguns correspondentes a depósitos aluvionares e outros a pequenas bacias 

reduzida expressão regional. 

eros cársticos, a maioria tem reduzida expressão regional, sendo 

que os que têm maior abrangência espacial pertencem às Formações Caatinga e 

Salitre (7% da região). Refira-se ainda a Formação Santana, unidade a

cárstica, pertencente à bacia do Araripe. 

 

 

aluvionares permitem o desenvolvimento de pequenas 

Por fim, para além das brechas carbonáticas da Formação Caatinga ocorrem diversas 

pequenas manchas carbonatadas de terrenos cenozóicos, com algum interesse 

Domínios hidrogeológicos no Submédio S. Francisco.  

% da área total  

quíferas, sendo 

com maior expressão regional é suportado pelos terrenos do 

nas bacias de Araripe (3%) e 

eros granulares dispersos, 

alguns correspondentes a depósitos aluvionares e outros a pequenas bacias 

s, a maioria tem reduzida expressão regional, sendo 

que os que têm maior abrangência espacial pertencem às Formações Caatinga e 

se ainda a Formação Santana, unidade aquífera 
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Quadro 12

Domínio Aquíf ero aflorante

Cárstico 

Complexo Marancó, 

unidade carbonática

Complexo Santa Filomena, 

unidade carbonática

Formação Barra Bonita, 

unidade carbonática

Formação Caatinga**

Formação Olhos D’água

Formação Salitre

Formação Santana***

Grupo Estância, unidade 

carbonática

Fraturado 
Embasamento Fraturado 

Indiferenciado

Granular 

Depósito Aluvionar

Depósito Eólico

Formação Aliança*

Formação Brejo Santo

Formação Candeias*

Formação Candeias / 

Grupo Ilhas 

Indiscriminados*

Formação Curituba****

Formação Exu***

Formação Inajá*
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12 – Aquíferos no Submédio S. Francisco.  

ero aflorante  Área (km 2) % da região Sub

xo Marancó, 

unidade carbonática 
13,02 0,01 

a Filomena, 

unidade carbonática 
0,23 0,0002 

Formação Barra Bonita, 

unidade carbonática 
39,76 0,04 

Formação Caatinga** 3.863,36 4 
Formação Salitre

Formação Olhos D’água 9,99 0,01 

Formação Salitre 3.433,15 3 

Formação Santana*** 788,01 1 Formações 

Marizal e S. Sebastião

Grupo Estância, unidade 

carbonática 
852,9 1 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado 
82.286,52 75 

Depósito Aluvionar 2.078,29 1,89 

Depósito Eólico 8,9 0,01 

Aliança* 1.358,25 1 
Formação Tacaratu

Formação Brejo Santo*** 89,89 0,08 
Formação Mauriti

Formação Candeias* 280,06 0,25 
Formação Sergi

Formação Candeias / 

Grupo Ilhas 

Indiscriminados* 

1.084,3 1 
Formação Tacaratu

Formação Curituba**** 58,45 0,05 

Formação Exu*** 2.796,35 2,5 Formações Marizal e 

Missão Velha

Formação Inajá* 706,82 0,6 
Formação Tacaratu

 

do rio São Francisco: 25 

 

Sub-aflorante 

-------- 

-------- 

-------- 

√ 

Formação Salitre 

-------- 

-------- 

√ 

Formações Missão Velha, 

Marizal e S. Sebastião 

 

-------- 

-------- 

-------- 

√ 

Formação Tacaratu 

√ 

Formação Mauriti 

√ 

Formação Sergi 

√ 

Formação Tacaratu 

-------- 

√ 

Formações Marizal e 

Missão Velha 

√ 

Formação Tacaratu 
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Domínio Aquíf ero aflorante

Formação Marizal*

Formação Mauriti***

Formação Missão 

Formação Santa Brígida

Formação São Sebastião*

Formação Sergi

Formação Tacaratu*

Grupo Brotas

Grupo Ilhas*

Legenda: * pertence à Bacia sedimentar Tucano
Caatinga. *** pertence à Bacia sedimentar Araripe. 
Alagoas-Sergipe. 

No quadro seguinte apresentam

bacias abrangidas por cada uma das unidades a

Quadro 13 – Aquíf eros, sub

Aquífero 

Complexo Marancó, 

unidade carbonática 

Complexo Santa 

Filomena, unidade 

carbonática 

Brígida, Garças/GI6/GI7

Formação Barra Bonita, 

unidade carbonática 

Garças/GI6/GI7, Brígida, Rio do 

Formação Caatinga 

Formação Olhos D’água 
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ero aflorante  Área (km 2) % da região Sub

Formação Marizal* 5.704,15 5 Formações Tacaratu e S. 

Formação Mauriti*** 831,9 0,7 

Formação Missão Velha*** 8,65 0,01 

Formação Santa Brígida 310,96 0,28 

Formação São Sebastião* 354,73 0,32 
Formação Tacaratu

Formação Sergi 111,01 0,10 

Formação Tacaratu* 2.800,03 2,5 

Grupo Brotas 5,88 0,01 

Ilhas* 113,9 0,09 

* pertence à Bacia sedimentar Tucano -Jatobá. ** pertence à Bacia sedimentar 
*** pertence à Bacia sedimentar Araripe. **** pertence à Bacia sedimentar 

No quadro seguinte apresentam-se as principais unidades geológicas de suporte e as 

bacias abrangidas por cada uma das unidades aquíferas da região. 

eros, sub -bacias e principais unidades geológicas de suporte 

no Submédio S. Francisco. 

Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Curaçá 
Complexo Marancó

Mármores

Brígida, Garças/GI6/GI7 

Complexo Santa Filomena

Calcários

Garças/GI6/GI7, Brígida, Rio do 

Pontal, Curaçá 

Formação Barra Bonita

Mármores

Curaça, Salitre 
Formação Caatinga

Brechas calcíferas e calcretes

Curaça, Uauá Unidade Acauã e Formação Olhos D’água

 

Sub-aflorante 

√ 

Formações Tacaratu e S. 

Sebastião 

-------- 

-------- 

-------- 

√ 

Formação Tacaratu 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

Jatobá. ** pertence à Bacia sedimentar 
**** pertence à Bacia sedimentar 

principais unidades geológicas de suporte e as 

bacias e principais unidades geológicas de suporte 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

Complexo Marancó-Serrote do Juá 

Mármores 

Complexo Santa Filomena 

Calcários 

Formação Barra Bonita 

Mármores 

Formação Caatinga 

Brechas calcíferas e calcretes 

Unidade Acauã e Formação Olhos D’água 
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Aquífero 

Formação Salitre 

Formação Santana 
Brígida, Macururé, Pajeú/GI3, 

Terra Nova/GI4/GI5, Moxotó

Grupo Estância, unidade 

carbonática 
Curaça, Garças/GI6/GI7, Macururé

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado 

Pajeú/GI3, Garças/GI6/GI7, 

Brígida, Terra Nova/GI4/GI5, 

Moxotó, Macururé, Rio do Pontal, 

Curaçá, 

Depósito Aluvionar 

Pajeú/GI3, Garças/GI6/GI7, 

Brígida, Terra Nova/GI4/GI5, 

Moxotó, Macururé, Rio do Pontal, 

Curaçá, 

Depósito Eólico 

Formação Aliança 
Pajeú/GI3, Moxotó, Macururé, 

Formação Brejo Santo 

Formação Candeias 

Formação Candeias / 

Grupo Ilhas 

Indiscriminados 

Pajeú/GI3, Macururé, Moxotó

Formação Curituba 

Formação Exu Pajeú/GI3, Brígida, 
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Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Mármores, filitos, metachertes, metapelitos, 

metarritmitos e mármores dolomíticos

Curaça, Salitre 

Unidade Nova América

Calcarenitos, arcóseos, calcilutitos, 

e calcissiltitos

Brígida, Macururé, Pajeú/GI3, 

Terra Nova/GI4/GI5, Moxotó 

Formação Santana

Calcilutitos e margas

Curaça, Garças/GI6/GI7, Macururé 
Unidade Acauã

Calcarenitos, calcilutitos, argilitos e siltitos

Pajeú/GI3, Garças/GI6/GI7, 

Brígida, Terra Nova/GI4/GI5, 

Moxotó, Macururé, Rio do Pontal, 

Curaçá, Talhada/Riacho Seco, 

Salitre, Curituba 

Diversas

Granitóides, rochas vulcânicas, 

vulcânicas, metassedimentares, gnaisses, 

migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos

Pajeú/GI3, Garças/GI6/GI7, 

Brígida, Terra Nova/GI4/GI5, 

Moxotó, Macururé, Rio do Pontal, 

Curaçá, Talhada/Riacho Seco, 

Salitre, Curituba  

Depósitos aluvionares

Areias, siltes e argilas

Pontal 
Depósitos Eólicos Continentais

Areias finas a médias

Pajeú/GI3, Moxotó, Macururé, 

Curituba 

Formação Aliança

Arenitos, calcilutitos, conglomerados, 

folhelhos e arenitos 

Terra Nova/GI4/GI5 
Formação Brejo Santo

Calcários, folhelhos, margas e arenitos

Macururé, Curituba 
Formação Candeias

Folhelhos e siltitos calcíferos

Pajeú/GI3, Macururé, Moxotó 

Formação Candeias / Grupo Ilhas 

Indiscriminados

Folhelhos, siltitos e arenitos

Curituba 
Formação Curituba

Arenitos, calcários, diamictitos e folhelhos

Pajeú/GI3, Brígida, Moxotó Formação Exu

 

do rio São Francisco: 27 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

Mármores, filitos, metachertes, metapelitos, 

metarritmitos e mármores dolomíticos 

Unidade Nova América 

Calcarenitos, arcóseos, calcilutitos, siltitos 

e calcissiltitos 

Formação Santana 

Calcilutitos e margas 

Unidade Acauã 

calcilutitos, argilitos e siltitos 

Diversas 

Granitóides, rochas vulcânicas, meta-

vulcânicas, metassedimentares, gnaisses, 

migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos 

aluvionares 

Areias, siltes e argilas 

Depósitos Eólicos Continentais 

Areias finas a médias 

Formação Aliança 

Arenitos, calcilutitos, conglomerados, 

conglomeráticos 

Formação Brejo Santo 

Calcários, folhelhos, margas e arenitos 

Formação Candeias 

Folhelhos e siltitos calcíferos 

Formação Candeias / Grupo Ilhas 

Indiscriminados 

Folhelhos, siltitos e arenitos 

Formação Curituba 

Arenitos, calcários, diamictitos e folhelhos 

Formação Exu 
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Aquífero 

Formação Inajá 

Formação Marizal 
Pajeú/GI3, Macururé, Moxotó, 

Formação Mauriti 

Formação Missão Velha 

Formação Santa Brígida 

Formação São Sebastião Pajeú/GI3, Macururé, Moxotó

Formação Sergi 

Formação Tacaratu 

Pajeú/GI3, Brígida, Terra 

Nova/GI4/GI5, Moxotó, Macururé, 

Talhada/Riacho Seco

Grupo Brotas 

Grupo Ilhas 

 

C. POÇOS SIAGAS 

No Submédio S. Francisco estão instalados 

S. Francisco. Esta elevada porcentagem de poços está associada ao fato da região se 

localizar em pleno Semiárido. Se por um lado as disponibilidades de água justificam a 
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Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Arenitos, siltitos e conglomerados

Pajeú/GI3, Moxotó 
Formação Inajá

Arenitos finos e siltitos

Pajeú/GI3, Macururé, Moxotó, 

Curituba 

Formação Marizal

Conglomerados, arenitos e folhelhos

Pajeú/GI3, Terra Nova 

Formação Mauriti

Arenitos, conglomerados, folhelhos e 

siltitos

Pajeú/GI3 
Formação Missão Velha

Arenitos, siltitos, calcários e folhelhos

Curituba 

Formação Santa 

Arenitos, conglomerados, dolomitos, 

folhelhos, silexitos e siltitos

Pajeú/GI3, Macururé, Moxotó 
Formação São Sebastião

Arenitoa finoa a médioa

Curituba, Macururé 

Formação Sergi

Arenitos finos, arenitos conglomeráticos e 

conglomerados

Pajeú/GI3, Brígida, Terra 

Nova/GI4/GI5, Moxotó, Macururé, 

Talhada/Riacho Seco, Curituba,  

Formação Tacaratu

Arenitos finos a médio e arenitos 

conglomeráticos

Curituba 

Grupo Brotas

Arenitos, calcilutitos, conglomerados, 

folhelhos e arenitos conglomeráticos

Curituba, Macururé 
Grupo Ilhas

Arenitos, folhelhos e siltitos

No Submédio S. Francisco estão instalados 41% dos poços  inventariados na bacia do 

S. Francisco. Esta elevada porcentagem de poços está associada ao fato da região se 

localizar em pleno Semiárido. Se por um lado as disponibilidades de água justificam a 

 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

Arenitos, siltitos e conglomerados 

Formação Inajá 

Arenitos finos e siltitos 

Formação Marizal 

Conglomerados, arenitos e folhelhos 

Formação Mauriti 

Arenitos, conglomerados, folhelhos e 

siltitos 

Formação Missão Velha 

Arenitos, siltitos, calcários e folhelhos 

Formação Santa Brígida 

Arenitos, conglomerados, dolomitos, 

folhelhos, silexitos e siltitos 

Formação São Sebastião 

Arenitoa finoa a médioa 

Formação Sergi 

arenitos conglomeráticos e 

conglomerados 

Formação Tacaratu 

Arenitos finos a médio e arenitos 

conglomeráticos 

Grupo Brotas 

Arenitos, calcilutitos, conglomerados, 

folhelhos e arenitos conglomeráticos 

Grupo Ilhas 

Arenitos, folhelhos e siltitos 

inventariados na bacia do 

S. Francisco. Esta elevada porcentagem de poços está associada ao fato da região se 

localizar em pleno Semiárido. Se por um lado as disponibilidades de água justificam a 
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abertura de poços, a qualidade da água que em muitos casos 

obriga à procura de novas origens de água com a qualidade necessária para os 

diferentes fins. 

Como grande parte da região é abrangida pelo embasamento fraturado indiferenciado, 

o maior número de poços encontra

Contudo verifica-se uma maior concentração de poços na parte Norte da região, sendo 

que 84% dos poços se localizam em municípios do estado de Pernambuco. 

É também observável que nas zonas de afloramento de a

bacias sedimentares há diversos poços. Refira

do Belmonte onde se encontram instalad

Quadro 14 – Distribuição dos poços pelos a

Aquíf eros

Complexo Marancó, unidade carbonática

Depósito Aluvionar

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Formação Aliança

Formação Barra Bonita, unidade carbonática

Formação Brejo Santo

Formação Caatinga

Formação Candeias

Formação Candeias / Grupo Ilhas Indiscriminados

Formação Curituba

Formação Exu

Formação Inajá

Formação Marizal

Formação Mauriti

Formação Missão Velha

Formação Salitre

Formação Santa Brígida

Formação Santana

Formação São Sebastião

Formação Sergi

Formação Tacaratu
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abertura de poços, a qualidade da água que em muitos casos se apresenta salinizada 

obriga à procura de novas origens de água com a qualidade necessária para os 

Como grande parte da região é abrangida pelo embasamento fraturado indiferenciado, 

o maior número de poços encontra-se a captar nesta unidade aquífera (66% do total). 

se uma maior concentração de poços na parte Norte da região, sendo 

que 84% dos poços se localizam em municípios do estado de Pernambuco. 

É também observável que nas zonas de afloramento de aquíferos cársticos 

bacias sedimentares há diversos poços. Refira-se o exemplo do município de S. José 

ontram instalados 11% dos poços. 

Distribuição dos poços pelos a quíf eros do Submédio S. Francisco.

eros  % da região

Complexo Marancó, unidade carbonática 0,01 

Depósito Aluvionar 2,84 

Embasamento Fraturado Indiferenciado 66 

Formação Aliança 3 

Formação Barra Bonita, unidade carbonática 0,08 

Formação Brejo Santo 0,71 

Formação Caatinga 2 

Candeias 0,16 

Formação Candeias / Grupo Ilhas Indiscriminados 2 

Formação Curituba 0,06 

Formação Exu 0,32 

Formação Inajá 2 

Formação Marizal 2 

Formação Mauriti 10 

Formação Missão Velha 0,49 

Formação Salitre 2,52 

Formação Santa Brígida 0,21 

Santana 1 

Formação São Sebastião 0,10 

Formação Sergi 0,09 

Formação Tacaratu 4 

 

do rio São Francisco: 29 

se apresenta salinizada 

obriga à procura de novas origens de água com a qualidade necessária para os 

Como grande parte da região é abrangida pelo embasamento fraturado indiferenciado, 

era (66% do total). 

se uma maior concentração de poços na parte Norte da região, sendo 

que 84% dos poços se localizam em municípios do estado de Pernambuco.  

eros cársticos e nas 

se o exemplo do município de S. José 

eros do Submédio S. Francisco.  

% da região  
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Aquíf eros

Grupo Brotas

Grupo Estância, unidade carbonática

Grupo Ilhas

A maioria dos poços localiza

Moxotó e Brígida.  

Figura 8 – Distribuição dos poços pelas sub

A maioria dos poços corresponde a poços 

poços não existe informação sobre a sua tipologia.

Quadro 15 – Poços inventariados no Submédio S. Francisco.

Tipo 

Nascente 

Fonte natural 

Lago/lagoa 

Piezômetro 

Poço amazonas 

Poço coletor 

Poço escavado 

0

Brígida

Curaçá

Curituba

Garças/GI6/GI7

Macururé

Moxotó

Pajeú/GI3

Rio Do Pontal

Salitre

Seco

Terra Nova/GI4/GI5
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eros  % da região

Grupo Brotas 0,01 

Grupo Estância, unidade carbonática 0,34 

Grupo Ilhas 0,08 

A maioria dos poços localiza-se na sub-bacia Pajeú (38%), seguido das sub

Distribuição dos poços pelas sub -bacias do Submédio S. Francisco.

A maioria dos poços corresponde a poços tubulares (70%), sendo que para 25% dos 

poços não existe informação sobre a sua tipologia. 

Poços inventariados no Submédio S. Francisco.

Nº 

3 

63 

2 

3 

 298 

1 

 468 

5 10 15 20 25 30

%

 

% da região  

 

 

 

bacia Pajeú (38%), seguido das sub-bacias de 

 

bacias do Submédio S. Francisco.  

tubulares (70%), sendo que para 25% dos 

Poços inventariados no Submédio S. Francisco.  

35 40
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Tipo 

Poço ponteira 

Poço tubular 

Sem informação 

Total 

Fonte: CPRM, 2014a. 

Na região do Submédio S. Francisco, para além do 

variado , a utilização de água subterrânea para a 

peso relativamente importante nos consumos (de forma individual 14% e combinada 

com o consumo doméstico 37%).

a considerar, uma vez que 54% dos poços em que não é identificado o uso 

em áreas com espaços agropecuários e lavouras.

Figura 9 – Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Su bmédio S. 

 

Abastecimento doméstico

Abastecimento doméstico/animal

Abastecimento doméstico/irrigação

Abastecimento industrial

Abastecimento múltiplo

Abastecimento urbano

Doméstico/irrigação/animal

Irrigação

Outros

Pecuária

Sem uso
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Nº 

4 

10.768 

 3.803 

15.413 

Na região do Submédio S. Francisco, para além do abastecimento doméstico 

, a utilização de água subterrânea para a dessedentação animal

peso relativamente importante nos consumos (de forma individual 14% e combinada 

com o consumo doméstico 37%). A utilização na irrigação também deverá ter um peso 

e 54% dos poços em que não é identificado o uso 

em áreas com espaços agropecuários e lavouras. 

Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Su bmédio S. 

Francisco. 

0 5 10 15 20 25 30

%

 

do rio São Francisco: 31 

abastecimento doméstico 

dessedentação animal  tem um 

peso relativamente importante nos consumos (de forma individual 14% e combinada 

A utilização na irrigação também deverá ter um peso 

e 54% dos poços em que não é identificado o uso ocorrem 

 

Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Su bmédio S. 

35 40
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2.1.6. Baixo S. Francisco

A. DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS

Na região do Baixo S. Francisco desenvolve

fraturado (86% do território), associado às rochas cristalinas do Proterozóico que 

ocupam a extensa depressão do Baixo S. Francisco e o planalto Borboreama. 

O domínio granular ocorre na porção terminal do rio S. Francisco, paralelamente à 

linha de costa, e inclui sedimentos arenosos, argilosos e níveis carbonosos 

depositados nas bacias sedimentares de Sergipe e Alagoas, bem como depósitos 

aluvionares depositados nas

Ao contrário das restantes regiões não ocorre o domínio cárstico.

Quadro 16 – Domínios hidrogeológicos no Baixo S. Francisco.

Domínio  

Cárstico 

Fraturado 

Granular 

Fonte: CPRM, 2014a. 

 

B. AQUÍFEROS 

No Baixo S. Francisco são abrangidas 

aquíferos individualizados nas bacias sedimentares Sergipe/Alagoas. A unidade 

aquífera com maior expressão é o embasamento fraturado indifere

por rochas ígneas, metamórficas e metassedimentares do Proterozóico.
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Baixo S. Francisco  

HIDROGEOLÓGICOS 

Na região do Baixo S. Francisco desenvolve-se com maior expressão o domínio 

fraturado (86% do território), associado às rochas cristalinas do Proterozóico que 

ocupam a extensa depressão do Baixo S. Francisco e o planalto Borboreama. 

nio granular ocorre na porção terminal do rio S. Francisco, paralelamente à 

linha de costa, e inclui sedimentos arenosos, argilosos e níveis carbonosos 

depositados nas bacias sedimentares de Sergipe e Alagoas, bem como depósitos 

aluvionares depositados nas margens do rio S. Francisco. 

Ao contrário das restantes regiões não ocorre o domínio cárstico. 

Domínios hidrogeológicos no Baixo S. Francisco.

% da área total

----- 

86 

14 

No Baixo S. Francisco são abrangidas onze unidades aquíferas , a maioria pequenos 

eros individualizados nas bacias sedimentares Sergipe/Alagoas. A unidade 

era com maior expressão é o embasamento fraturado indiferenciado suportado 

por rochas ígneas, metamórficas e metassedimentares do Proterozóico.

 

se com maior expressão o domínio 

fraturado (86% do território), associado às rochas cristalinas do Proterozóico que 

ocupam a extensa depressão do Baixo S. Francisco e o planalto Borboreama.  

nio granular ocorre na porção terminal do rio S. Francisco, paralelamente à 

linha de costa, e inclui sedimentos arenosos, argilosos e níveis carbonosos 

depositados nas bacias sedimentares de Sergipe e Alagoas, bem como depósitos 

Domínios hidrogeológicos no Baixo S. Francisco.  

% da área total  

, a maioria pequenos 

eros individualizados nas bacias sedimentares Sergipe/Alagoas. A unidade 

nciado suportado 

por rochas ígneas, metamórficas e metassedimentares do Proterozóico. 
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Quadro 

Domínio Aquíf ero

Cárstico ----- 

Fraturado 
Embasamento Fraturado 

Indiferenciado

Granular 

Depósito Aluvionar

Depósito Litorâneo*

Formação Barreiras*

Formação Curituba*

Formação Penedo*

Formação Riachuelo*

Formação Serraria*

Formação Tacaratu**

Grupo Coruripe*

Grupo Igreja Nova 

Perucaba 

Indiscriminados**

* pertence à Bacia sedimentar Sergipe/Alagoas. ** p ertence à Bacia sedimentar Tucano
Jatobá. 

No quadro seguinte apresentam

bacias abrangidas por cada uma das unidades a

Quadro 18 – Aquíf eros, sub

Aquífero 

Embasamento 

Fraturado 

Indiferenciado 

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL), Alto 
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Quadro 17 – Aquíferos no Baixo S. Francisco. 

ero  Área (km 2) % da região Sub

----- ----- 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado 
21.610,62 86 

Depósito Aluvionar 269,34 1 

Depósito Litorâneo* 536,21 2 

Formação Barreiras* 2.103,58 8 
Formação Cotinguiba

Formação Curituba* 0,02 0,0001 

Formação Penedo* 126,37 0,5 

Formação Riachuelo* 18,24 0,07 

Formação Serraria* 57,35 0,23 

Formação Tacaratu** 198,02 0,78 

Grupo Coruripe* 268,15 1 

Grupo Igreja Nova - 

Perucaba 

Indiscriminados** 

229,66 0,80 

* pertence à Bacia sedimentar Sergipe/Alagoas. ** p ertence à Bacia sedimentar Tucano

No quadro seguinte apresentam-se as principais unidades geológicas de suporte e as 

bacias abrangidas por cada uma das unidades aquíferas da região. 

eros, sub -bacias e principais unidades geológicas de suporte 

no Baixo S. Francisco. 

Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL), Alto 

Ipanema 

Complexo Belém do São Francisco, 

Litofácies Macururé, Plutóns, diversas

Granitóides, rochas vulcânicas, meta

vulcânicas, metassedimentos, gnaisses, 

migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos

 

do rio São Francisco: 33 

Sub-aflorante 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

√ 

Formação Cotinguiba 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

* pertence à Bacia sedimentar Sergipe/Alagoas. ** p ertence à Bacia sedimentar Tucano -

se as principais unidades geológicas de suporte e as 

bacias e principais unidades geológicas de suporte 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

Complexo Belém do São Francisco, 

Litofácies Macururé, Plutóns, diversas 

Granitóides, rochas vulcânicas, meta-

vulcânicas, metassedimentos, gnaisses, 

migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos 
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Aquífero 

Depósito Aluvionar 
Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL)

Depósito Litorâneo 
Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL)

Formação Barreiras 
Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL)

Formação Curituba Baixo São Francisco (SE)

Formação Penedo 
Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL)

Formação Riachuelo Baixo São Francisco (SE)

Formação Serraria 
Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL)

Formação Tacaratu Baixo São Francisco (SE), Alto Ipanema

Grupo Coruripe 
Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL)

Grupo Igreja Nova - 

Perucaba 

Indiscriminados 

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL)
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Sub-bacias 

Principais unidades geológicas de 

suporte

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL) 

Depósitos flúvio-lagunares, Depósitos 

aluvionares, Litofácies Macururé

Areias, siltes e argilas

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL) 

Depósitos flúvio-lagunares, Depósitos 

litorâneos,

Areias, argilas, siltes e cascalhos

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL) 

Formação Barreiras

Arenitos, conglomerados e argilas

Baixo São Francisco (SE) 

Formação Curituba

Arenitos, calcários, diamictitos e 

folhelhos

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL) 

Formação Penedo

Arcóseos, folhelhos e siltitos

Baixo São Francisco (SE) 

Formação Riachuelo

Calcarenitos, calcilutitos, calciruditos, 

calcários e folhelhos

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL) 

Formação Serraria

Arcóseos e arenitos

Baixo São Francisco (SE), Alto Ipanema 

Formação Tacaratu

Arenitos finos a médios e arenitos 

conglomeráticos

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL) 

Formação Barra de Itiúba

Folhelhos, arenitos, calcilutitos, calcários 

e conglomerados

Baixo São Francisco (SE), Baixo 

Ipanema/Baixo São Francisco (AL) 

Formação Aracaré, Membro Batinga

Boacica, Grupo Igreja Nova 

indiscriminados

Conglomerados, arenitos, siltitos, 

folhelhos, argilitos e calcários dolomíticos

 

Principais unidades geológicas de 

suporte  

Litologias com maior interesse 

hidrogeológico  

lagunares, Depósitos 

aluvionares, Litofácies Macururé 

Areias, siltes e argilas 

lagunares, Depósitos 

litorâneos, 

Areias, argilas, siltes e cascalhos 

Formação Barreiras 

Arenitos, conglomerados e argilas 

Formação Curituba 

Arenitos, calcários, diamictitos e 

folhelhos 

Formação Penedo 

folhelhos e siltitos 

Formação Riachuelo 

Calcarenitos, calcilutitos, calciruditos, 

calcários e folhelhos 

Formação Serraria 

Arcóseos e arenitos 

Formação Tacaratu 

Arenitos finos a médios e arenitos 

conglomeráticos 

Formação Barra de Itiúba 

Folhelhos, arenitos, calcilutitos, calcários 

e conglomerados 

Formação Aracaré, Membro Batinga-

Boacica, Grupo Igreja Nova - Perucaba 

indiscriminados 

Conglomerados, arenitos, siltitos, 

folhelhos, argilitos e calcários dolomíticos 
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C. POÇOS SIAGAS 

Do universo dos poços inventariados no SIAGAS no Baixo S. Francisco, 48% estão 

instalados no estado de Pernambuco, 28% em Alagoas e 24% em 

da bacia de S. Francisco com menor número de poços (6% do total).

Como a maioria da região abrange terrenos fraturados do embasamento, a maioria 

dos poços está também instalado nesta unidade a

é notória qualquer localização preferencial.

Quadro 19 – Distribuição dos poços pelos a

Aquíf eros

Depósito Aluvionar

Depósito Litorâneo

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Formação Barreiras

Formação Penedo

Formação Serraria

Formação Tacaratu

Grupo Coruripe

Grupo Igreja Nova - Perucaba Indiscriminados

Refira-se contudo que no município de Buíque se localizam 13% dos poços 

inventariados nesta região, 

formações aquíferas da bacia sedimentar de Tucano

à sub-bacia do Alto Ipanema, onde se localiza porcentagem significativa das 

captações da região. 

Figura 10 – Distribuição dos poços pelas sub

Alto Ipanema

Baixo Ipanema/Baixo São Francisco (AL)

Baixo São Francisco (SE)
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Do universo dos poços inventariados no SIAGAS no Baixo S. Francisco, 48% estão 

instalados no estado de Pernambuco, 28% em Alagoas e 24% em Sergipe. É a região 

da bacia de S. Francisco com menor número de poços (6% do total). 

Como a maioria da região abrange terrenos fraturados do embasamento, a maioria 

dos poços está também instalado nesta unidade aquífera. Nos restantes a

notória qualquer localização preferencial. 

Distribuição dos poços pelos a quíf eros do Baixo S. Francisco.

eros  % da região

Depósito Aluvionar 0,50 

Depósito Litorâneo 3 

Embasamento Fraturado Indiferenciado 78 

Formação Barreiras 11 

Formação Penedo 1 

Formação Serraria 0,50 

Formação Tacaratu 4 

Grupo Coruripe 1 

Perucaba Indiscriminados 1 

se contudo que no município de Buíque se localizam 13% dos poços 

inventariados nesta região, sendo que os mesmos se encontram a captar em 

eras da bacia sedimentar de Tucano-Jatobá. Esse município pertence 

bacia do Alto Ipanema, onde se localiza porcentagem significativa das 

Distribuição dos poços pelas sub -bacias do Baixo S. Francisco.

0 10 20 30

Alto Ipanema

Baixo Ipanema/Baixo São Francisco (AL)

Baixo São Francisco (SE)

%

 

do rio São Francisco: 35 

Do universo dos poços inventariados no SIAGAS no Baixo S. Francisco, 48% estão 

Sergipe. É a região 

Como a maioria da região abrange terrenos fraturados do embasamento, a maioria 

era. Nos restantes aquíferos não 

eros do Baixo S. Francisco.  

% da região  

se contudo que no município de Buíque se localizam 13% dos poços 

sendo que os mesmos se encontram a captar em 

Jatobá. Esse município pertence 

bacia do Alto Ipanema, onde se localiza porcentagem significativa das 

 

bacias do Baixo S. Francisco.  

40 50
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À semelhança do que se verifica noutras regiões, a grande maioria dos poços 

inventariados correspondem a poços tubulares.

Quadro 20 –  

Tipo 

Fonte natural 

Poço amazonas 

Poço coletor 

Poço escavado 

Poço ponteira 

Poço tubular 

Sem informação 

Total 

Fonte: CPRM, 2014a. 

 

Cerca de 46% dos poços são utilizados para o abastecimento doméstico, existindo 

também uma porcentagem significativa em que a água é simultaneamente utilizada 

para a dessedentação animal. 

água subterrânea ocorrem em áreas com estabelecimentos agropecuários e de 

lavoura, pelo que o uso para a irrigação e a dessedentação animal deverá ser maior 

do que o conhecido. 
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À semelhança do que se verifica noutras regiões, a grande maioria dos poços 

inventariados correspondem a poços tubulares. 

 Poços inventariados no Baixo S. Francisco.

Nº 

34 

 9 

1 

 51 

3 

1.641 

 628 

2.367 

Cerca de 46% dos poços são utilizados para o abastecimento doméstico, existindo 

também uma porcentagem significativa em que a água é simultaneamente utilizada 

para a dessedentação animal. Cerca de 36% dos poços sem indicação do uso dado à 

ocorrem em áreas com estabelecimentos agropecuários e de 

lavoura, pelo que o uso para a irrigação e a dessedentação animal deverá ser maior 

 

À semelhança do que se verifica noutras regiões, a grande maioria dos poços 

Baixo S. Francisco.  

Cerca de 46% dos poços são utilizados para o abastecimento doméstico, existindo 

também uma porcentagem significativa em que a água é simultaneamente utilizada 

Cerca de 36% dos poços sem indicação do uso dado à 

ocorrem em áreas com estabelecimentos agropecuários e de 

lavoura, pelo que o uso para a irrigação e a dessedentação animal deverá ser maior 
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Figura 11 – Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Ba ixo S

 

2.1.7. Tratamento estatístico dos dados de produção dos po ços

A produtividade das captações pode ser analisada recorrendo a diversos métodos, 

passando pela realização e interpretação de ensaios de bombagem longos e 

respectiva interpretação (que 

tubular) até à análise expedita de dados de rebaixamentos e caudais envolvendo todo 

o conhecimento preexistente acerca de implantação, ensaio e explo

captações num determinado a

No caso do presente plano, dedicado ao estudo de uma área geográfica vasta, 

caracterizada pela existência de um elevado número de a

diferentes tipos litológicos, a análise hidrodinâmica dos parâmetros hidráulicos foi 

iniciada após o agrupamento e o

tubulares. Seguidamente, foram calculadas estatísticas para interpretar variáveis e 

parâmetros, tais como: 

• Profundidade

• Nível hidrostático (NHE);

• Vazão de ensaio (ou de explo

• Nível hidrodinâmico (NHD);

0

Abastecimento doméstico

Abastecimento doméstico/animal

Abastecimento doméstico/irrigação

Abastecimento industrial

Abastecimento múltiplo

Abastecimento urbano

Doméstico/irrigação/animal

Irrigação

Outros

Pecuária

Sem uso
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Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Ba ixo S

Tratamento estatístico dos dados de produção dos po ços

A produtividade das captações pode ser analisada recorrendo a diversos métodos, 

passando pela realização e interpretação de ensaios de bombagem longos e 

respectiva interpretação (que podem demorar vários dias para apenas um poço 

tubular) até à análise expedita de dados de rebaixamentos e caudais envolvendo todo 

o conhecimento preexistente acerca de implantação, ensaio e explo

captações num determinado aquífero.  

ente plano, dedicado ao estudo de uma área geográfica vasta, 

caracterizada pela existência de um elevado número de aquíferos suportados por 

diferentes tipos litológicos, a análise hidrodinâmica dos parâmetros hidráulicos foi 

iniciada após o agrupamento e organização da informação disponível sobre os poços 

, foram calculadas estatísticas para interpretar variáveis e 

Profundidade; 

hidrostático (NHE); 

de ensaio (ou de explotação); 

hidrodinâmico (NHD); 

0 10 20 30

%

 

do rio São Francisco: 37 

 

Utilizações conhecidas das águas subterrâneas no Ba ixo S . Francisco. 

Tratamento estatístico dos dados de produção dos po ços  

A produtividade das captações pode ser analisada recorrendo a diversos métodos, 

passando pela realização e interpretação de ensaios de bombagem longos e 

podem demorar vários dias para apenas um poço 

tubular) até à análise expedita de dados de rebaixamentos e caudais envolvendo todo 

o conhecimento preexistente acerca de implantação, ensaio e explotação de 

ente plano, dedicado ao estudo de uma área geográfica vasta, 

eros suportados por 

diferentes tipos litológicos, a análise hidrodinâmica dos parâmetros hidráulicos foi 

rganização da informação disponível sobre os poços 

, foram calculadas estatísticas para interpretar variáveis e 

40 50
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• Vazão específica (Qe).

A vazão específica resulta da divisão da vazão de ensaio pelo rebaixamento causado, 

e representa a vazão de extração por cada metro rebaixado. A partir dos dados de Qe, 

foram calculados os valores de transmissiv

partir da vazão específica, usando uma fórmula empírica definida por Logan (1964):

onde: 

 – transmissividade (m2/dia)

 – vazão do ensaio (m3/h)

 – rebaixamento (m) 

Trata-se de um cálculo aproximado, que só deverá ser usado quando não existem 

dados mais concretos, por exemplo com recurso a ensaios de vazão com dados de 

rebaixamento em função do tempo, como é o caso do presente plano. 

A experiência do uso deste método

tubulares mostra que freqüentemente se verifica o fato de numerosos ensaios de 

vazão decorreram com valores de extração inferiores, ou mesmo muito inferiores às 

reais capacidades do aquíf

Esta situação relaciona-se, simplesmente, com a circunstância da bombagem ser feita 

apenas para satisfação das necessidades do utilizador que se situa muito abaixo da 

vazão realmente extraível pelo poço. Estas situações identificam

rebaixamentos, muito pequeno

água dentro da captação no final do ensaio. 

Como tal, utilizou-se a seguinte fórmula de cálculo da vazão específica (Qe):

onde: 

 – vazão específica (m3/h.m

 – vazão do ensaio (m3/h)

 – rebaixamento (m), 

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

específica (Qe). 

A vazão específica resulta da divisão da vazão de ensaio pelo rebaixamento causado, 

e representa a vazão de extração por cada metro rebaixado. A partir dos dados de Qe, 

foram calculados os valores de transmissividade. Este parâmetro pode ser obtido a 

partir da vazão específica, usando uma fórmula empírica definida por Logan (1964):

 

/dia) 

/h) 

se de um cálculo aproximado, que só deverá ser usado quando não existem 

dados mais concretos, por exemplo com recurso a ensaios de vazão com dados de 

rebaixamento em função do tempo, como é o caso do presente plano.  

A experiência do uso deste método expedito de análise regional da aptidão de poços 

tubulares mostra que freqüentemente se verifica o fato de numerosos ensaios de 

vazão decorreram com valores de extração inferiores, ou mesmo muito inferiores às 

quífero.  

se, simplesmente, com a circunstância da bombagem ser feita 

apenas para satisfação das necessidades do utilizador que se situa muito abaixo da 

vazão realmente extraível pelo poço. Estas situações identificam

rebaixamentos, muito pequenos quando comparados com a espessura da coluna de 

água dentro da captação no final do ensaio.  

se a seguinte fórmula de cálculo da vazão específica (Qe):

 

/h.m-1) 

/h) 

 

A vazão específica resulta da divisão da vazão de ensaio pelo rebaixamento causado, 

e representa a vazão de extração por cada metro rebaixado. A partir dos dados de Qe, 

idade. Este parâmetro pode ser obtido a 

partir da vazão específica, usando uma fórmula empírica definida por Logan (1964): 

se de um cálculo aproximado, que só deverá ser usado quando não existem 

dados mais concretos, por exemplo com recurso a ensaios de vazão com dados de 

 

expedito de análise regional da aptidão de poços 

tubulares mostra que freqüentemente se verifica o fato de numerosos ensaios de 

vazão decorreram com valores de extração inferiores, ou mesmo muito inferiores às 

se, simplesmente, com a circunstância da bombagem ser feita 

apenas para satisfação das necessidades do utilizador que se situa muito abaixo da 

vazão realmente extraível pelo poço. Estas situações identificam-se pelos 

s quando comparados com a espessura da coluna de 

se a seguinte fórmula de cálculo da vazão específica (Qe): 
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como forma de recalcular uma vazão potencial máximo obtido através do 

rebaixamento máximo admissível (considerando sempre 20 metros da base da 

captação) e do valor de  

A análise dos rebaixamentos e caudais específicos permite identificar os casos em 

que é previsível uma produtividade real do poço superior aos níveis de bombagem 

realmente praticados.  

Quando estas situações são detectadas, é definido um valor para o rebai

máximo admissível, o qual se considerou como 20 m no atual plano e, a partir do valor 

do Qe já calculado, estimado um valor de vazão mais próximo do que poderá ser 

obtido, denominado de vazão potencial (m

hidrogeológicas do aquífero.

Este procedimento tem limitações que podem ser ultrapassadas, tendo em conta o tipo 

de dados disponíveis. Assim, a sua aplicação será efetuada tendo em conta as 

condições de aplicação e complementada com a informação técnica e científ

disponível em cada caso.  

Os valores obtidos desta análise foram sujeitos a análise estatística que permitiu a 

avaliação dos valores de vazão que se podem esperar de cada a

de aquífero presente na área do plano, de acordo com a disponibilidade de dados de 

base para esse fim.  

Para a realização do tratamento estatístico dos poços consideraram

de dados com informação, 

• Sistema de Informações de Águas Sub

• Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas (RIMAS);

• Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);

• Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA). 

De entre as bases de dados de poços apresentadas, as do RIMAS e do IGA

respeito a pontos de monitoramento, no entanto, uma vez que, em particular, para o 

caso da RIMAS, estas apresentam dados de níveis hidrostático e hidrodinâmico, 

vazões, entre outras, foram consideradas para a realização da estatística global de 

produção dos poços.  
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como forma de recalcular uma vazão potencial máximo obtido através do 

rebaixamento máximo admissível (considerando sempre 20 metros da base da 

 já calculado.  

A análise dos rebaixamentos e caudais específicos permite identificar os casos em 

que é previsível uma produtividade real do poço superior aos níveis de bombagem 

Quando estas situações são detectadas, é definido um valor para o rebai

máximo admissível, o qual se considerou como 20 m no atual plano e, a partir do valor 

já calculado, estimado um valor de vazão mais próximo do que poderá ser 

obtido, denominado de vazão potencial (m3/h), tendo em conta as propriedad

ero. 

Este procedimento tem limitações que podem ser ultrapassadas, tendo em conta o tipo 

de dados disponíveis. Assim, a sua aplicação será efetuada tendo em conta as 

condições de aplicação e complementada com a informação técnica e científ

 

Os valores obtidos desta análise foram sujeitos a análise estatística que permitiu a 

avaliação dos valores de vazão que se podem esperar de cada aquíf

ero presente na área do plano, de acordo com a disponibilidade de dados de 

Para a realização do tratamento estatístico dos poços consideraram-

de dados com informação, especificamente: 

Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS);

Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas (RIMAS);

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM); 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA). 

De entre as bases de dados de poços apresentadas, as do RIMAS e do IGA

respeito a pontos de monitoramento, no entanto, uma vez que, em particular, para o 

caso da RIMAS, estas apresentam dados de níveis hidrostático e hidrodinâmico, 

vazões, entre outras, foram consideradas para a realização da estatística global de 
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como forma de recalcular uma vazão potencial máximo obtido através do 

rebaixamento máximo admissível (considerando sempre 20 metros da base da 

A análise dos rebaixamentos e caudais específicos permite identificar os casos em 

que é previsível uma produtividade real do poço superior aos níveis de bombagem 

Quando estas situações são detectadas, é definido um valor para o rebaixamento 

máximo admissível, o qual se considerou como 20 m no atual plano e, a partir do valor 

já calculado, estimado um valor de vazão mais próximo do que poderá ser 

/h), tendo em conta as propriedades 

Este procedimento tem limitações que podem ser ultrapassadas, tendo em conta o tipo 

de dados disponíveis. Assim, a sua aplicação será efetuada tendo em conta as 

condições de aplicação e complementada com a informação técnica e científica 

Os valores obtidos desta análise foram sujeitos a análise estatística que permitiu a 

quífero ou tipologia 

ero presente na área do plano, de acordo com a disponibilidade de dados de 

-se várias bases 

terrâneas (SIAGAS); 

Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas (RIMAS); 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).  

De entre as bases de dados de poços apresentadas, as do RIMAS e do IGAM dizem 

respeito a pontos de monitoramento, no entanto, uma vez que, em particular, para o 

caso da RIMAS, estas apresentam dados de níveis hidrostático e hidrodinâmico, 

vazões, entre outras, foram consideradas para a realização da estatística global de 
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Apresentam-se para as diversas unidades hidrogeológicas dois quadros relativos aos 

parâmetros e variáveis analisados: 

• O primeiro quadro refere

variáveis hidráulicas retiradas diretamente das bases

profundidade da captação (m), 

e avazão utilizada

• O segundo quadro apresenta variáveis e parâmetros calculados a partir 

dos dados do p

capacidade específica (m

potencial (m

Os parâmetros estatísticos analisados e apresentados para ambos os quadros 

consistiram em: 

• Média interna de 50 % dos valores internos, excluindo as

valores mais baixos e mais elevados, como forma de obter uma média 

mais consolidada e eliminar 

25% a 75% dos valores internos; 

• Mediana para toda a amostra; 

• Percentis de 25% e 75%, como forma de ind

com o mínimo (percentil 25%) e o máximo (percentil 75%) com base na 

mesma amostra de valores utilizados para o cálculo da média interna; 

• Número de registros com dados. 

Alerta-se para o fato de apenas se considerar o tratamento es

quando o número de registros com dados é superior a 

poços selecionados para realizar o tratamento estatístico podem situar

de ocorrência da Bacia de São Francisco, mas pertencem a unidades h

que estão totalmente inseridas na bacia

hidráulico é considerado idêntico.

 

A. GRUPO URUCUIA  

Para o tratamento estatístico de poços situados no Grupo Urucuia, considerou

área total do sistema, dentro e fora da Bacia de São Francisco (129.250 km
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se para as diversas unidades hidrogeológicas dois quadros relativos aos 

parâmetros e variáveis analisados:  

O primeiro quadro refere-se ao tratamento estatístico efetuado às 

variáveis hidráulicas retiradas diretamente das bases de dados e inclu

profundidade da captação (m), o nível estático (m), o nível dinâmico (m) 

avazão utilizada no ensaio de vazão (m3/h);  

O segundo quadro apresenta variáveis e parâmetros calculados a partir 

dos dados do primeiro quadro, especificamente, o rebaixamento (m), 

capacidade específica (m3/h/m), a transmissividade (m

potencial (m3/h).  

Os parâmetros estatísticos analisados e apresentados para ambos os quadros 

édia interna de 50 % dos valores internos, excluindo as

valores mais baixos e mais elevados, como forma de obter uma média 

mais consolidada e eliminar outliers, calculando a média para a faixa de 

25% a 75% dos valores internos;  

ediana para toda a amostra;  

ercentis de 25% e 75%, como forma de indicar a faixa de variação 

com o mínimo (percentil 25%) e o máximo (percentil 75%) com base na 

mesma amostra de valores utilizados para o cálculo da média interna; 

úmero de registros com dados.  

se para o fato de apenas se considerar o tratamento estatístico significativo 

quando o número de registros com dados é superior a 20. Para alguns casos, os 

poços selecionados para realizar o tratamento estatístico podem situar

de ocorrência da Bacia de São Francisco, mas pertencem a unidades h

que estão totalmente inseridas na bacia, ou que a interceptam e cujo comportamento 

hidráulico é considerado idêntico. 

Para o tratamento estatístico de poços situados no Grupo Urucuia, considerou

dentro e fora da Bacia de São Francisco (129.250 km

 

se para as diversas unidades hidrogeológicas dois quadros relativos aos 

se ao tratamento estatístico efetuado às 

de dados e inclui a 

nível dinâmico (m) 

O segundo quadro apresenta variáveis e parâmetros calculados a partir 

o rebaixamento (m), a 

/h/m), a transmissividade (m2/h) e vazão 

Os parâmetros estatísticos analisados e apresentados para ambos os quadros 

édia interna de 50 % dos valores internos, excluindo assim 25% dos 

valores mais baixos e mais elevados, como forma de obter uma média 

calculando a média para a faixa de 

icar a faixa de variação 

com o mínimo (percentil 25%) e o máximo (percentil 75%) com base na 

mesma amostra de valores utilizados para o cálculo da média interna;  

tatístico significativo 

. Para alguns casos, os 

poços selecionados para realizar o tratamento estatístico podem situar-se fora da área 

de ocorrência da Bacia de São Francisco, mas pertencem a unidades hidrogeológicas 

ou que a interceptam e cujo comportamento 

Para o tratamento estatístico de poços situados no Grupo Urucuia, considerou-se a 

dentro e fora da Bacia de São Francisco (129.250 km2), visto 
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que se considera que essas formações correspondem a unidades a

mesmo comportamento hidráulico.

No que diz respeito ao número de registros de poços no a

identificados 2.930 entradas

monitoramento do RIMAS, 1.870 entradas referentes a registros do INEMA e 1.013 

dos registros pertencentes à base de dados do SIAGAS. No total, 1.419 entradas 

(48%) não apresentam informação acerca da situação, 210 (7%) não estão em 

funcionamento, e 1.301 estão a funcionar corretamente, resultando 

sucesso conhecida de 44%.

Para esta unidade, a profundidade média é da ordem dos 105 m, variando entre 

faixa de 72 e 150 m. O nível estático apresenta um valor médio relativamente alto, 

cerca de 29 metros, variando entre os 12 e os 50 m. A média interna do nível dinâmico 

é de 45,30 m variando entre os 27,30 e os 68 m para vazões de ensaios de vazão 

médias de 11,61 m3/h, que variam entre uma faixa de 7,67 e 18,86 m

Quadro 21 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados no Grupo Urucui a.

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
104,69

Mediana 100,00

Percentil 25% 72,00

Percentil 75% 150,00

Registros com 

dados 
1.343

Verifica-se que o rebaixamento médio calculado é relativamente baixo, na ordem dos 

10 m para uma faixa entre 4 a 20 m. A capacidade específica média das captações 

nesta unidade apresenta um valor médio de 1,62 m

médios de transmissividades de 47,48 m
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que se considera que essas formações correspondem a unidades a

mesmo comportamento hidráulico. 

ao número de registros de poços no aquífero Urucuia, foram 

2.930 entradas  sendo 47 dessas entradas referentes a pontos de 

monitoramento do RIMAS, 1.870 entradas referentes a registros do INEMA e 1.013 

dos registros pertencentes à base de dados do SIAGAS. No total, 1.419 entradas 

8%) não apresentam informação acerca da situação, 210 (7%) não estão em 

funcionamento, e 1.301 estão a funcionar corretamente, resultando em uma

sucesso conhecida de 44%. 

Para esta unidade, a profundidade média é da ordem dos 105 m, variando entre 

faixa de 72 e 150 m. O nível estático apresenta um valor médio relativamente alto, 

cerca de 29 metros, variando entre os 12 e os 50 m. A média interna do nível dinâmico 

é de 45,30 m variando entre os 27,30 e os 68 m para vazões de ensaios de vazão 

/h, que variam entre uma faixa de 7,67 e 18,86 m3/h.

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados no Grupo Urucui a.

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

104,69 28,87 45,30 

100,00 28,00 44,30 

72,00 12,00 27,30 

150,00 49,76 68,00 

1.343 929 1.011 

se que o rebaixamento médio calculado é relativamente baixo, na ordem dos 

10 m para uma faixa entre 4 a 20 m. A capacidade específica média das captações 

nesta unidade apresenta um valor médio de 1,62 m3/h/m, o que resulta em valores 

transmissividades de 47,48 m2/ dia.  
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que se considera que essas formações correspondem a unidades aquíferas com o 

ero Urucuia, foram 

sendo 47 dessas entradas referentes a pontos de 

monitoramento do RIMAS, 1.870 entradas referentes a registros do INEMA e 1.013 

dos registros pertencentes à base de dados do SIAGAS. No total, 1.419 entradas 

8%) não apresentam informação acerca da situação, 210 (7%) não estão em 

em uma taxa de 

Para esta unidade, a profundidade média é da ordem dos 105 m, variando entre uma 

faixa de 72 e 150 m. O nível estático apresenta um valor médio relativamente alto, 

cerca de 29 metros, variando entre os 12 e os 50 m. A média interna do nível dinâmico 

é de 45,30 m variando entre os 27,30 e os 68 m para vazões de ensaios de vazão 

/h. 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados no Grupo Urucui a. 

Vazão ensaio 

(m3/h) 

11,61 

10,85 

7,67 

18,86 

973 

se que o rebaixamento médio calculado é relativamente baixo, na ordem dos 

10 m para uma faixa entre 4 a 20 m. A capacidade específica média das captações 

/h/m, o que resulta em valores 
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A capacidade específica varia entre valores mínimos de 0,60 m

máximos de 3,76 m3/h/m, e a transmissividade varia entre a faixa de 17,63 e 

110,09 m2/dia.  

A vazão potencial calculada para o Grupo Urucuia a

50,58 m3/h, variando entre a faixa de 15 a 125,8 m

Quadro 22 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no 

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
10,64

Mediana 10,00

Percentil 25% 4,00 

Percentil 75% 20,00

Registros com 

dados 
867 

Analisando a freqüência de registros é possível verificar que todos os parâmetros e 

variáveis analisados são significativos, visto apresentarem uma ocorrência de pelo 

menos vinte registros com dados. 

O parâmetro com menor p

específica, a transmissividade e a vazão potencial, nos quais apenas para 26% dos 

registros foi possível estimar os respe

46 % dos registros apresentam dados, sendo que as restantes variáveis 

valores na ordem dos 30% de registros com dados.

Os dados disponíveis permitem afirmar que o Grupo Urucuia é, de fato, uma unidade 

em que os valores de vazão potencial estimada são relativamen te elevados
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A capacidade específica varia entre valores mínimos de 0,60 m3

/h/m, e a transmissividade varia entre a faixa de 17,63 e 

vazão potencial calculada para o Grupo Urucuia apresenta um valor médio de 

/h, variando entre a faixa de 15 a 125,8 m3/h. 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no 

Urucuia. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

10,64 1,62 47,48 

10,00 1,38 40,34 

 0,60 17,63 

20,00 3,76 110,09 

 754 754 

Analisando a freqüência de registros é possível verificar que todos os parâmetros e 

variáveis analisados são significativos, visto apresentarem uma ocorrência de pelo 

menos vinte registros com dados.  

O parâmetro com menor porcentagem de registros com dados são a capacidade 

específica, a transmissividade e a vazão potencial, nos quais apenas para 26% dos 

registros foi possível estimar os respectivos valores. Para a variável profundidade, 

% dos registros apresentam dados, sendo que as restantes variáveis 

valores na ordem dos 30% de registros com dados. 

Os dados disponíveis permitem afirmar que o Grupo Urucuia é, de fato, uma unidade 

valores de vazão potencial estimada são relativamen te elevados

 

3/h/m e valores 

/h/m, e a transmissividade varia entre a faixa de 17,63 e 

presenta um valor médio de 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no Grupo 

Vazão potencial 

(m3/h) 

50,58 

42,13 

15,00 

125,80 

749 

Analisando a freqüência de registros é possível verificar que todos os parâmetros e 

variáveis analisados são significativos, visto apresentarem uma ocorrência de pelo 

s são a capacidade 

específica, a transmissividade e a vazão potencial, nos quais apenas para 26% dos 

tivos valores. Para a variável profundidade, 

% dos registros apresentam dados, sendo que as restantes variáveis apresentam 

Os dados disponíveis permitem afirmar que o Grupo Urucuia é, de fato, uma unidade 

valores de vazão potencial estimada são relativamen te elevados . 
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B. GRUPO AREADO 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Grupo Areado ocupa uma área de 12.700 km

estendendo-se no entanto para fora destes limites.

Foram identificados um total de 

à base de dados de utilizadores do SIAGAS e dois pertencem à rede de 

monitoramento da RIMAS. 34 destes registros (42%) não dispõem de informação 

quanto à sua utilização, 16 registros (20%) não estão sendo utilizados dos quais 14 

desses poços (17,3%) por estarem secos. A taxa de sucesso conhecida nesta 

formação, correspondente a 31 captações é de 38%.

Quadro 23 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados no Grupo 

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
98,81

Mediana 100,00

Percentil 25% 77,00

Percentil 75% 134,00

Registros com 

dados 
63 

A média interna da profundidade dos poços e piezômetros identificados neste sistema 

é de cerca de 99 m, para uma faixa de 77 a 134 m. O nível estático médio identificado 

nos poços é de cerca de 13 m, variando entre os 5 e os 23 m. 

Os ensaios de vazão foram realizados a uma vazão média de 10 m

de 3,67 a 18,56 m3/h, resultando em níveis dinâmicos médios de 46 m, com valor 

mínimo de 28 m e máximo de 70 m. 
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Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Grupo Areado ocupa uma área de 12.700 km2 na Bacia de São Francisco, 

se no entanto para fora destes limites. 

Foram identificados um total de 81 registros  nesta formação, dos quais 79 perte

à base de dados de utilizadores do SIAGAS e dois pertencem à rede de 

monitoramento da RIMAS. 34 destes registros (42%) não dispõem de informação 

quanto à sua utilização, 16 registros (20%) não estão sendo utilizados dos quais 14 

or estarem secos. A taxa de sucesso conhecida nesta 

formação, correspondente a 31 captações é de 38%. 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados no Grupo Areado.

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

98,81 12,85 46,22 

100,00 10,80 50,04 

77,00 4,62 27,65 

134,00 22,85 69,50 

42 39 

A média interna da profundidade dos poços e piezômetros identificados neste sistema 

é de cerca de 99 m, para uma faixa de 77 a 134 m. O nível estático médio identificado 

nos poços é de cerca de 13 m, variando entre os 5 e os 23 m.  

m realizados a uma vazão média de 10 m3/h, para uma faixa 

/h, resultando em níveis dinâmicos médios de 46 m, com valor 

mínimo de 28 m e máximo de 70 m.  
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Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b), o 

na Bacia de São Francisco, 

nesta formação, dos quais 79 pertencem 

à base de dados de utilizadores do SIAGAS e dois pertencem à rede de 

monitoramento da RIMAS. 34 destes registros (42%) não dispõem de informação 

quanto à sua utilização, 16 registros (20%) não estão sendo utilizados dos quais 14 

or estarem secos. A taxa de sucesso conhecida nesta 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

Areado.  

Vazão ensaio 

(m3/h) 

10,00 

10,10 

3,67 

18,56 

38 

A média interna da profundidade dos poços e piezômetros identificados neste sistema 

é de cerca de 99 m, para uma faixa de 77 a 134 m. O nível estático médio identificado 

/h, para uma faixa 

/h, resultando em níveis dinâmicos médios de 46 m, com valor 
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Quadro 24 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no Grupo 

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
30,03

Mediana 30,79

Percentil 25% 17,00

Percentil 75% 41,47

Registros com 

dados 
35 

O rebaixamento médio calculado para esta formação é de 30 m, variando entre os 17 

e os 41 m. A capacidade específica 

m3/h/m e varia entre os 0,06 e os 0,97 m

transmissividade média de 14,35 m

fim, a vazão potencial média é estimada em 21,61 m

A amostra apresenta-se estatisticamente representativa para todos os parâmetros e 

variáveis analisados uma vez que se verificam pelo menos 20 registros com dados 

para todos os parâmetros e variáveis. 78% dos registros apresen

profundidade do poço, 52% dos registros apresentam dados de nível estático e 47 a 

48 % apresentam dados para o nível dinâmico e vazão do ensaio de vazão. Foi 

possível calcular parâmetros hidrogeológicos para 42 a 43% dos registros. 

Pelos valores obtidos tanto de capacidade específica, transmissividade e vazão 

potencial, é possível afirmar que esta unidade é de 

Interessante também o fato de que uma elevada taxa de poços se encontra seco. Esta 

descrição vai de encontro ao esperado, justificando a separação dos 

e Areado, uma vez que apresentam parâmetros hidrogeológicos bastante distintos.
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Estatística referente aos parâmetros hidráulicos  calculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no Grupo 

Areado. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

30,03 0,49 14,35 

30,79 0,54 15,76 

17,00 0,06 1,85 

41,47 0,97 28,30 

34 34 

O rebaixamento médio calculado para esta formação é de 30 m, variando entre os 17 

e os 41 m. A capacidade específica estimada apresenta um valor médio de 0,49 

/h/m e varia entre os 0,06 e os 0,97 m3/h/m. Estes valores resultaram 

transmissividade média de 14,35 m2/dia, para uma faixa de 1,85 a 28,30 m

fim, a vazão potencial média é estimada em 21,61 m3/h, variando entre 3 e 38 m

se estatisticamente representativa para todos os parâmetros e 

variáveis analisados uma vez que se verificam pelo menos 20 registros com dados 

para todos os parâmetros e variáveis. 78% dos registros apresen

profundidade do poço, 52% dos registros apresentam dados de nível estático e 47 a 

48 % apresentam dados para o nível dinâmico e vazão do ensaio de vazão. Foi 

possível calcular parâmetros hidrogeológicos para 42 a 43% dos registros. 

res obtidos tanto de capacidade específica, transmissividade e vazão 

potencial, é possível afirmar que esta unidade é de produtividade moderada a baixa

Interessante também o fato de que uma elevada taxa de poços se encontra seco. Esta 

ontro ao esperado, justificando a separação dos aquíf

e Areado, uma vez que apresentam parâmetros hidrogeológicos bastante distintos.

 

calculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no Grupo 

Vazão potencial 

(m3/h) 

21,61 

23,36 

3,08 

37,93 

34 

O rebaixamento médio calculado para esta formação é de 30 m, variando entre os 17 

estimada apresenta um valor médio de 0,49 

/h/m. Estes valores resultaram em uma 

/dia, para uma faixa de 1,85 a 28,30 m2/dia. Por 

h, variando entre 3 e 38 m3/h. 

se estatisticamente representativa para todos os parâmetros e 

variáveis analisados uma vez que se verificam pelo menos 20 registros com dados 

para todos os parâmetros e variáveis. 78% dos registros apresentam dados de 

profundidade do poço, 52% dos registros apresentam dados de nível estático e 47 a 

48 % apresentam dados para o nível dinâmico e vazão do ensaio de vazão. Foi 

possível calcular parâmetros hidrogeológicos para 42 a 43% dos registros.  

res obtidos tanto de capacidade específica, transmissividade e vazão 

produtividade moderada a baixa . 

Interessante também o fato de que uma elevada taxa de poços se encontra seco. Esta 

quíferos Urucuia 

e Areado, uma vez que apresentam parâmetros hidrogeológicos bastante distintos. 
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C. BACIA SEDIMENTAR 

A Bacia Sedimentar do Tucano

composta essencialmente por litologias do domínio poroso, na qual se destacam os 

aquíferos Tacaratú, Inajá, Ilhas, Candeias, Marizal, Aliança e São Sebastião. Verifica

se ainda a ocorrência de litologias do domínio cárstico pertencentes à formação 

Santana. 

A seleção dos registros para o tratamento estatístico pode incluir poços que não se 

situem dentro dos limites da Bacia de São Francisco, por se considerar que a 

extensão das formações da Bacia Sedimentar do Tucano Jatobá que ultrapassam o 

domínio da Bacia de São Francisco apresentam um comportamento hidráulico 

idêntico. 

Foram identificados 1.936 registros

à base de dados do SIAGAS, 5 pertencem à base de dados de outorga do INEMA e 

quatro dos registros consist

registros identificados, 835 (43,1%) não indicam a sua situação de utilização, 433 

(22%) não estão sendo utilizados e 668 registros sabe

funcionamento correto, resultando 

Quadro 25 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos a

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
106,33

Mediana 100,00

Percentil 25% 70,00

Percentil 75% 150,00

Registros com 

dados 
1184 

Pelos registros de poços disponíveis na Bacia Sedimentar Tucano

se profundidades médias de 106 m a variar entre os 70 e os 150 m, com nível estático 
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C. BACIA SEDIMENTAR TUCANO-JATOBÁ  

A Bacia Sedimentar do Tucano-Jatobá ocupa uma área total de 12.860 km

composta essencialmente por litologias do domínio poroso, na qual se destacam os 

eros Tacaratú, Inajá, Ilhas, Candeias, Marizal, Aliança e São Sebastião. Verifica

se ainda a ocorrência de litologias do domínio cárstico pertencentes à formação 

A seleção dos registros para o tratamento estatístico pode incluir poços que não se 

situem dentro dos limites da Bacia de São Francisco, por se considerar que a 

extensão das formações da Bacia Sedimentar do Tucano Jatobá que ultrapassam o 

de São Francisco apresentam um comportamento hidráulico 

1.936 registros  de poços nesta bacia, dos quais 1.927 pertencem 

à base de dados do SIAGAS, 5 pertencem à base de dados de outorga do INEMA e 

quatro dos registros consistem em pontos de monitoramento da RIMAS. Dos 1.936 

registros identificados, 835 (43,1%) não indicam a sua situação de utilização, 433 

(22%) não estão sendo utilizados e 668 registros sabe-se que estão em 

funcionamento correto, resultando em uma taxa de sucesso conhecida de 35%.

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos a quíf eros da Bacia Sedimentar do 

Tucano-Jatobá. 

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

106,33 18,50 45,16 

100,00 17,00 44,52 

70,00 8,00 25,00 

150,00 35,00 66,00 

 611 338 

registros de poços disponíveis na Bacia Sedimentar Tucano-Jatobá, verificam

se profundidades médias de 106 m a variar entre os 70 e os 150 m, com nível estático 
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Jatobá ocupa uma área total de 12.860 km2. É 

composta essencialmente por litologias do domínio poroso, na qual se destacam os 

eros Tacaratú, Inajá, Ilhas, Candeias, Marizal, Aliança e São Sebastião. Verifica-

se ainda a ocorrência de litologias do domínio cárstico pertencentes à formação 

A seleção dos registros para o tratamento estatístico pode incluir poços que não se 

situem dentro dos limites da Bacia de São Francisco, por se considerar que a 

extensão das formações da Bacia Sedimentar do Tucano Jatobá que ultrapassam o 

de São Francisco apresentam um comportamento hidráulico 

de poços nesta bacia, dos quais 1.927 pertencem 

à base de dados do SIAGAS, 5 pertencem à base de dados de outorga do INEMA e 

em em pontos de monitoramento da RIMAS. Dos 1.936 

registros identificados, 835 (43,1%) não indicam a sua situação de utilização, 433 

se que estão em 

sso conhecida de 35%. 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

eros da Bacia Sedimentar do 

Vazão ensaio 

(m3/h) 

6,30 

5,84 

3,00 

12,00 

510 

Jatobá, verificam-

se profundidades médias de 106 m a variar entre os 70 e os 150 m, com nível estático 
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médio de 18,5 m, para uma faixa entre 8 e 35 m. Ensaios de vazão foram realizados 

com vazões médias de 6,30 m

níveis dinâmicos médios de 45 m, com um mínimo de 25 m e um máximo de 66 m.

Quadro 26 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos poços situados nos a

da Bacia Sedimentar do Tucano

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
19,03

Mediana 19,00

Percentil 25% 9,00 

Percentil 75% 32,04

Registros com 

dados 
322 

Com base nos dados dos poços disponíveis, foi possível estimar o rebaixamento 

médio em 19 m, para uma 

0,38 m3/h/m, variando entre os 0,12 e 1 m

transmissividades médias de 11 m

m2/dia.  

A vazão potencial média foi estimada

variação, entre os 6 e os 65 m

aquíferos específicos nesta bacia com elevado potencial para a explo

recursos hídricos subterrâneos e outras zonas ou a

Consideram-se todos os parâmetros e variáveis analisadas como sendo significativos, 

visto apresentarem pelo menos vinte registros com dados, sendo que a profundidade 

dos poços apresenta dados para 61% dos registros, 32% dos regis

informação sobre o nível estático, 17% para o nível dinâmico e 26% para a vazão do 

ensaio de vazão. Com esta disponibilidade de dados foi possível estimar a capacidade 

específica, transmissividade e vazão potencial para 16% dos registros, o

cerca de 314 registros. 
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médio de 18,5 m, para uma faixa entre 8 e 35 m. Ensaios de vazão foram realizados 

dias de 6,30 m3/h, para uma faixa de 3 a 12 m3/h, culminando em 

níveis dinâmicos médios de 45 m, com um mínimo de 25 m e um máximo de 66 m.

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

variáveis disponíveis nas bases de dados dos poços situados nos a

da Bacia Sedimentar do Tucano -Jatobá. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

19,03 0,38 11,13 

19,00 0,32 9,27 

 0,12 3,45 

32,04 0,99 29,04 

 314 314 

Com base nos dados dos poços disponíveis, foi possível estimar o rebaixamento 

médio em 19 m, para uma faixa de 9 a 32 m. A capacidade específica foi estimada em 

/h/m, variando entre os 0,12 e 1 m3/h/m, e estes dados resultaram em 

transmissividades médias de 11 m2/dia com mínimo de 3 m2/dia e máximo de 29 

A vazão potencial média foi estimada em 24 m3/h, mas apresenta uma ampla faixa de 

variação, entre os 6 e os 65 m3/h, o que é indicativo da existência de zonas ou 

eros específicos nesta bacia com elevado potencial para a explo

recursos hídricos subterrâneos e outras zonas ou aquíferos com baixo potencial.

se todos os parâmetros e variáveis analisadas como sendo significativos, 

visto apresentarem pelo menos vinte registros com dados, sendo que a profundidade 

dos poços apresenta dados para 61% dos registros, 32% dos registros apresentam 

informação sobre o nível estático, 17% para o nível dinâmico e 26% para a vazão do 

ensaio de vazão. Com esta disponibilidade de dados foi possível estimar a capacidade 

específica, transmissividade e vazão potencial para 16% dos registros, o

 

médio de 18,5 m, para uma faixa entre 8 e 35 m. Ensaios de vazão foram realizados 

/h, culminando em 

níveis dinâmicos médios de 45 m, com um mínimo de 25 m e um máximo de 66 m. 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

variáveis disponíveis nas bases de dados dos poços situados nos a quíferos 

Vazão potencial 

(m3/h) 

24,00 

20,00 

5,73 

65,30 

312 

Com base nos dados dos poços disponíveis, foi possível estimar o rebaixamento 

faixa de 9 a 32 m. A capacidade específica foi estimada em 

/h/m, e estes dados resultaram em 

/dia e máximo de 29 

/h, mas apresenta uma ampla faixa de 

/h, o que é indicativo da existência de zonas ou 

eros específicos nesta bacia com elevado potencial para a explotação de 

eros com baixo potencial. 

se todos os parâmetros e variáveis analisadas como sendo significativos, 

visto apresentarem pelo menos vinte registros com dados, sendo que a profundidade 

tros apresentam 

informação sobre o nível estático, 17% para o nível dinâmico e 26% para a vazão do 

ensaio de vazão. Com esta disponibilidade de dados foi possível estimar a capacidade 

específica, transmissividade e vazão potencial para 16% dos registros, o equivalente a 
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A análise estatística à Bacia Sedimentar Tucano

elevada heterogeneidade entre os dados disponíveis, o que se observa pela elevada 

variação da vazão potencial estimada. Tal acontece certa

diferentes litologias e aquíf

parâmetros hidráulicos bastante dispersos entre si, resultando em 

mais produtivos e outros menos produtivos

 

D. BACIA SEDIMENTAR  

A Bacia Sedimentar do Araripe abrange uma fração de dois importantes sistemas 

aquíferos, o Exu pertencente ao domínio poroso e o Santana pertencente ao domínio 

cárstico, os quais ocupam uma área de 2.800 e 788 km

Dentro dos limites da Bacia Sedimentar do Araripe e no interior da Bacia de São 

Francisco estão ainda presentes, ainda que com uma área de ocorrência bastante 

reduzida, as formações hidrogeológicas de Mauriti, Brejo Santo, Tacaratu, Missão 

Velha e Marizal. 

A seleção dos registros de poços incidentes na Bacia Sedimentar do Araripe incluiu 

registros que se podem situar fora dos limites da Bacia de São Francisco, por se 

considerar que estas unidades hidrogeológicas representam um comportamento 

hidrogeológico idêntico.  

Assim, foram identificados um total de 

Araripe, todos pertencentes à base de dados da SIAGAS. No total, 88 (39,6%) destes 

registros não apresentam informação quanto à sua situação atual, 65 registros (29%) 

não estão sendo utilizados e 69 registros (31%) sabe

Quadro 27 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos a

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
72,41
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A análise estatística à Bacia Sedimentar Tucano-Jatobá permite identificar uma 

elevada heterogeneidade entre os dados disponíveis, o que se observa pela elevada 

variação da vazão potencial estimada. Tal acontece certamente devido à existência de 

quíferos existentes nesta bacia, com produtividades e 

parâmetros hidráulicos bastante dispersos entre si, resultando em zonas ou a

mais produtivos e outros menos produtivos . 

 DO ARARIPE  

A Bacia Sedimentar do Araripe abrange uma fração de dois importantes sistemas 

eros, o Exu pertencente ao domínio poroso e o Santana pertencente ao domínio 

cárstico, os quais ocupam uma área de 2.800 e 788 km2 na Bacia de São Francisco. 

Dentro dos limites da Bacia Sedimentar do Araripe e no interior da Bacia de São 

Francisco estão ainda presentes, ainda que com uma área de ocorrência bastante 

reduzida, as formações hidrogeológicas de Mauriti, Brejo Santo, Tacaratu, Missão 

A seleção dos registros de poços incidentes na Bacia Sedimentar do Araripe incluiu 

registros que se podem situar fora dos limites da Bacia de São Francisco, por se 

considerar que estas unidades hidrogeológicas representam um comportamento 

Assim, foram identificados um total de 222 registros  situados na Bacia Sedimentar do 

Araripe, todos pertencentes à base de dados da SIAGAS. No total, 88 (39,6%) destes 

registros não apresentam informação quanto à sua situação atual, 65 registros (29%) 

não estão sendo utilizados e 69 registros (31%) sabe-se que estão em funcionamento. 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos a quíf eros da Bacia Sedimentar do 

Araripe. 

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

72,41 20,30 50,09 
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Jatobá permite identificar uma 

elevada heterogeneidade entre os dados disponíveis, o que se observa pela elevada 

mente devido à existência de 

eros existentes nesta bacia, com produtividades e 

zonas ou a quíferos 

A Bacia Sedimentar do Araripe abrange uma fração de dois importantes sistemas 

eros, o Exu pertencente ao domínio poroso e o Santana pertencente ao domínio 

na Bacia de São Francisco.  

Dentro dos limites da Bacia Sedimentar do Araripe e no interior da Bacia de São 

Francisco estão ainda presentes, ainda que com uma área de ocorrência bastante 

reduzida, as formações hidrogeológicas de Mauriti, Brejo Santo, Tacaratu, Missão 

A seleção dos registros de poços incidentes na Bacia Sedimentar do Araripe incluiu 

registros que se podem situar fora dos limites da Bacia de São Francisco, por se 

considerar que estas unidades hidrogeológicas representam um comportamento 

situados na Bacia Sedimentar do 

Araripe, todos pertencentes à base de dados da SIAGAS. No total, 88 (39,6%) destes 

registros não apresentam informação quanto à sua situação atual, 65 registros (29%) 

que estão em funcionamento.  

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

eros da Bacia Sedimentar do 

Vazão ensaio 

(m3/h) 

4,30 
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Estatística Profundidade (m)

Mediana 68,00

Percentil 25% 46,00

Percentil 75% 111,00

Registros com 

dados 
191 

É possível verificar que a profundidade média dos poços nesta bacia é relativamente 

alta, a 72 m, variando entre os 46 e os 111 m. O nível estático e o nível dinâmico 

apresentam valores médios de 20 e 50 m, respectivamente, com faixas de variação 

entre os 6 e os 50 m para o NE e os 30 e os 78 m para o ND. A vazão média dos 

ensaios de vazão é de 4 m

Quadro 28 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas

da Bacia Sedimentar do Araripe.

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
18,96

Mediana 17,80

Percentil 25% 8,23 

Percentil 75% 34,97

Registros com 

dados 
91 

O rebaixamento médio estimado a partir dos dados disponíveis é da ordem de 19 m 

para uma faixa de 8 a 35 m, e resulta 

para uma faixa de variação relativamente muito reduzida, de 0,09 a 0,63 m

transmissividade média foi estimada em 8 m

a vazão potencial média estima

Todos os parâmetros e variáveis hidráulicas apresentam freqüência de dados 

suficientemente grande para considerar as amostras significativas, sendo possível 
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Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

68,00 17,00 48,50 

46,00 6,00 29,84 

111,00 50,00 78,00 

 129 94 

verificar que a profundidade média dos poços nesta bacia é relativamente 

alta, a 72 m, variando entre os 46 e os 111 m. O nível estático e o nível dinâmico 

apresentam valores médios de 20 e 50 m, respectivamente, com faixas de variação 

para o NE e os 30 e os 78 m para o ND. A vazão média dos 

ensaios de vazão é de 4 m3/h, variando entre os 2 e os 8 m3/h. 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas  bases de dados dos poços situados nos a

da Bacia Sedimentar do Araripe.  

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

18,96 0,28 8,12 

17,80 0,22 6,45 

 0,09 2,75 

34,97 0,63 18,30 

91 91 

O rebaixamento médio estimado a partir dos dados disponíveis é da ordem de 19 m 

para uma faixa de 8 a 35 m, e resulta em uma capacidade específica de 0,28 m

para uma faixa de variação relativamente muito reduzida, de 0,09 a 0,63 m

transmissividade média foi estimada em 8 m2/dia, variando entre os 3 e os 18 m

a vazão potencial média estima-se em 7,23 m3/h, para uma faixa de 2,66 a 15,12 m

Todos os parâmetros e variáveis hidráulicas apresentam freqüência de dados 

suficientemente grande para considerar as amostras significativas, sendo possível 

 

Vazão ensaio 

(m3/h) 

4,00 

2,00 

7,71 

126 

verificar que a profundidade média dos poços nesta bacia é relativamente 

alta, a 72 m, variando entre os 46 e os 111 m. O nível estático e o nível dinâmico 

apresentam valores médios de 20 e 50 m, respectivamente, com faixas de variação 

para o NE e os 30 e os 78 m para o ND. A vazão média dos 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

bases de dados dos poços situados nos a quíferos 

Vazão potencial 

(m3/h) 

7,23 

6,53 

2,66 

15,12 

91 

O rebaixamento médio estimado a partir dos dados disponíveis é da ordem de 19 m 

capacidade específica de 0,28 m3/h/m 

para uma faixa de variação relativamente muito reduzida, de 0,09 a 0,63 m3/h/m. A 

/dia, variando entre os 3 e os 18 m2/dia e 

ra uma faixa de 2,66 a 15,12 m3/h. 

Todos os parâmetros e variáveis hidráulicas apresentam freqüência de dados 

suficientemente grande para considerar as amostras significativas, sendo possível 
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estimar a capacidade específica, a transmissividade e a vazão po

registros. 

Destaca-se ainda o fato de que os valores de transmissividade e vazão potencial 

estimados para esta bacia apresentarem valores relativamente reduzidos, indicando 

que os sistemas aquíf eros nesta bacia são potencialmente 

explot ação de água subterrânea

 

E. BACIA SEDIMENTAR 

As diferentes unidades a

Sergipe-Alagoas dentro dos limites da Bacia de São Francisco são o Grupo Igreja 

Nova – Perucaba Indiscriminados, Formação Curituba, Formação Barreiras, Formação 

Serraria, Grupo Coruripe, Formação Penedo, Formação Riachuelo e Depósitos 

litorâneos.  

Segundo o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

formações acima referidas que 

ocupam uma área total na ordem dos 3.340 km

captações para tratamento estatístico incidirá sobre essa área. Excluíram

captações que se situem nas frações destas unidades fora d

Francisco, por se considerar que estas apresentam um comportamento hidráulico 

diferente. 

Identificaram-se um total de 

Bacia Sedimentar Alagoas

SIAGAS. Destes, 63 registros (15%) não dispõem de informação acerca da situação, 

138 registros (33%) estão classificados como não utilizados, destacando

estes uma taxa de abandono de 13,1%, o equivalente a 55 registros. Por fim, 218 

registros estão a funcionar com sucesso, o que resulta 

conhecida de 52%. 
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estimar a capacidade específica, a transmissividade e a vazão potencial para 41% dos 

se ainda o fato de que os valores de transmissividade e vazão potencial 

estimados para esta bacia apresentarem valores relativamente reduzidos, indicando 

eros nesta bacia são potencialmente 

ação de água subterrânea . 

DE ALAGOAS-SERGIPE  

As diferentes unidades aquíferas aflorantes que compõem a Bacia Sedimentar 

Alagoas dentro dos limites da Bacia de São Francisco são o Grupo Igreja 

a Indiscriminados, Formação Curituba, Formação Barreiras, Formação 

Serraria, Grupo Coruripe, Formação Penedo, Formação Riachuelo e Depósitos 

Segundo o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

formações acima referidas que compõem a Bacia Sedimentar Sergipe

ocupam uma área total na ordem dos 3.340 km2 e a seleção dos registros das 

captações para tratamento estatístico incidirá sobre essa área. Excluíram

captações que se situem nas frações destas unidades fora dos limites da bacia de São 

Francisco, por se considerar que estas apresentam um comportamento hidráulico 

se um total de 419 registros  de registros de poços nos a

Bacia Sedimentar Alagoas-Sergipe, todos pertencentes à base de dados de poços do 

SIAGAS. Destes, 63 registros (15%) não dispõem de informação acerca da situação, 

138 registros (33%) estão classificados como não utilizados, destacando

uma taxa de abandono de 13,1%, o equivalente a 55 registros. Por fim, 218 

registros estão a funcionar com sucesso, o que resulta em uma taxa de sucesso 
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tencial para 41% dos 

se ainda o fato de que os valores de transmissividade e vazão potencial 

estimados para esta bacia apresentarem valores relativamente reduzidos, indicando 

eros nesta bacia são potencialmente fracos para a 

eras aflorantes que compõem a Bacia Sedimentar 

Alagoas dentro dos limites da Bacia de São Francisco são o Grupo Igreja 

a Indiscriminados, Formação Curituba, Formação Barreiras, Formação 

Serraria, Grupo Coruripe, Formação Penedo, Formação Riachuelo e Depósitos 

Segundo o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) as 

compõem a Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas 

e a seleção dos registros das 

captações para tratamento estatístico incidirá sobre essa área. Excluíram-se as 

os limites da bacia de São 

Francisco, por se considerar que estas apresentam um comportamento hidráulico 

de registros de poços nos aquíferos da 

Sergipe, todos pertencentes à base de dados de poços do 

SIAGAS. Destes, 63 registros (15%) não dispõem de informação acerca da situação, 

138 registros (33%) estão classificados como não utilizados, destacando-se entre 

uma taxa de abandono de 13,1%, o equivalente a 55 registros. Por fim, 218 

taxa de sucesso 
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Quadro 29 – Estatística referente às variáveis hidráulicas e

da base de dados dos poços nos a

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
66,76

Mediana 60,00

Percentil 25% 50,00

Percentil 75% 96,50

Registros com 

dados 
330 

A profundidade média dos poços na bacia é na ordem dos 67 m, com o nível estático a 

apresentar uma faixa entre os 4,95 e os 35 m e um valor médio de 16 m. O nível 

dinâmico apresenta um valor médio de 34,6 m para uma faixa de cerca de 18 a 60 m, 

valores estes verificados para ensaios com vazão média de 6,26 m

os 2 e os 15 m3/h.  

Quadro 30 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços 

Sedimentar de Sergipe

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
12,74

Mediana 12,22

Percentil 25% 6,00 

Percentil 75% 21,31

Registros com 

dados 
166 

O rebaixamento médio verificado nos ensaios de vazão realizados nesta bacia é na 

ordem dos 13 m, variando entre os 6 e os 21 m. Estes dados resultam 
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Estatística referente às variáveis hidráulicas e xtraídas diretamente 

da base de dados dos poços nos a quíf eros da Bacia Sedimentar de Sergipe

Alagoas. 

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

66,76 16,11 34,63 

60,00 14,60 32,25 

50,00 4,95 17,85 

96,50 35,12 59,86 

 185 184 

A profundidade média dos poços na bacia é na ordem dos 67 m, com o nível estático a 

apresentar uma faixa entre os 4,95 e os 35 m e um valor médio de 16 m. O nível 

dinâmico apresenta um valor médio de 34,6 m para uma faixa de cerca de 18 a 60 m, 

es verificados para ensaios com vazão média de 6,26 m3/h, variando entre 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços nos a quíf

Sedimentar de Sergipe -Alagoas. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

12,74 0,81 23,74 

12,22 0,56 16,35 

 0,14 4,06 

21,31 2,49 72,95 

 92 92 

O rebaixamento médio verificado nos ensaios de vazão realizados nesta bacia é na 

ordem dos 13 m, variando entre os 6 e os 21 m. Estes dados resultam 

 

xtraídas diretamente 

eros da Bacia Sedimentar de Sergipe -

Vazão ensaio 

(m3/h) 

6,26 

5,15 

2,26 

15,12 

109 

A profundidade média dos poços na bacia é na ordem dos 67 m, com o nível estático a 

apresentar uma faixa entre os 4,95 e os 35 m e um valor médio de 16 m. O nível 

dinâmico apresenta um valor médio de 34,6 m para uma faixa de cerca de 18 a 60 m, 

/h, variando entre 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

quíf eros da Bacia 

Vazão potencial 

(m3/h) 

25,93 

19,66 

3,54 

78,10 

92 

O rebaixamento médio verificado nos ensaios de vazão realizados nesta bacia é na 

ordem dos 13 m, variando entre os 6 e os 21 m. Estes dados resultam em uma 
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capacidade específica média de 0,81 m

que equivale a uma transmissividade média de cerca de 24 m

m2/dia e máximo de 73 m2/dia. 

A análise da vazão potencial indica um valor médio de 26 m

faixa de variação, entre os 4 e os 78 m

aquíf eros com baixo potencial para a explo

zonas ou aquíf eros com elevado potencial para ser explo

A freqüência de registros disponíveis indica que todos os parâmetros são 

significativos, uma vez que se verificam pelo menos vinte registros com dados para 

todos os parâmetros e variáveis analisados. Acrescenta

registros apresentam dados de profun

nível estático e dinâmico e apenas 26% dos registros apresentam os valores de vazão 

do ensaio de vazão. Com estes dados, foi possível estimar a capacidade específica, 

transmissividade e vazão potencial de 22% dos re

 

F. BACIA SEDIMENTAR DO PARNAÍBA

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Bacia Sedimentar do Parnaíba ocupa uma área total de 502,24 km

Bacia de São Francisco, na qual ocorrem as formações de Cabeças, Pimenteiras e o 

Grupo Serra Grande.  

No entanto, nestes limites não foram identificados poços nas bases de dados 

disponíveis, pelo que se optou por incluir os poços pertencentes à extensão destas 

formações fora dos limites da bacia de São Francisco, até um raio de 30 km. 

Desta forma, foram identificados 

todos pertencentes à base de dados do SIAGAS, dos quais 10 (21,7%) não 

apresentam informação quanto à utilização, 15 (33%) não estão sendo utilizados e 21 

sabe-se que estão em funcionamento, o q
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capacidade específica média de 0,81 m3/h/m, para uma faixa de 0,14 a 2,49 m

que equivale a uma transmissividade média de cerca de 24 m2/dia com mínimo de 4 

/dia.  

A análise da vazão potencial indica um valor médio de 26 m3/h, mas com uma elevada 

faixa de variação, entre os 4 e os 78 m3/h, o que sugere que poderá haver 

eros com baixo potencial para a explo tação de água subterrânea e outras 

eros com elevado potencial para ser explo tados . 

de registros disponíveis indica que todos os parâmetros são 

significativos, uma vez que se verificam pelo menos vinte registros com dados para 

todos os parâmetros e variáveis analisados. Acrescenta-se ainda que 79% dos 

registros apresentam dados de profundidade, cerca de 40% apresentam dados de 

nível estático e dinâmico e apenas 26% dos registros apresentam os valores de vazão 

do ensaio de vazão. Com estes dados, foi possível estimar a capacidade específica, 

transmissividade e vazão potencial de 22% dos registros. 

DO PARNAÍBA  

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Bacia Sedimentar do Parnaíba ocupa uma área total de 502,24 km

Bacia de São Francisco, na qual ocorrem as formações de Cabeças, Pimenteiras e o 

No entanto, nestes limites não foram identificados poços nas bases de dados 

disponíveis, pelo que se optou por incluir os poços pertencentes à extensão destas 

formações fora dos limites da bacia de São Francisco, até um raio de 30 km. 

dentificados 46 registros  de poços pertencentes a esta bacia, 

todos pertencentes à base de dados do SIAGAS, dos quais 10 (21,7%) não 

apresentam informação quanto à utilização, 15 (33%) não estão sendo utilizados e 21 

se que estão em funcionamento, o que equivale a uma taxa de sucesso de 46%. 
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/h/m, para uma faixa de 0,14 a 2,49 m3/h/m, o 

/dia com mínimo de 4 

, mas com uma elevada 

/h, o que sugere que poderá haver zonas ou 

ação de água subterrânea e outras 

de registros disponíveis indica que todos os parâmetros são 

significativos, uma vez que se verificam pelo menos vinte registros com dados para 

se ainda que 79% dos 

didade, cerca de 40% apresentam dados de 

nível estático e dinâmico e apenas 26% dos registros apresentam os valores de vazão 

do ensaio de vazão. Com estes dados, foi possível estimar a capacidade específica, 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) a 

Bacia Sedimentar do Parnaíba ocupa uma área total de 502,24 km2 nos limites da 

Bacia de São Francisco, na qual ocorrem as formações de Cabeças, Pimenteiras e o 

No entanto, nestes limites não foram identificados poços nas bases de dados 

disponíveis, pelo que se optou por incluir os poços pertencentes à extensão destas 

formações fora dos limites da bacia de São Francisco, até um raio de 30 km.  

de poços pertencentes a esta bacia, 

todos pertencentes à base de dados do SIAGAS, dos quais 10 (21,7%) não 

apresentam informação quanto à utilização, 15 (33%) não estão sendo utilizados e 21 

ue equivale a uma taxa de sucesso de 46%.  
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Quadro 31 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos a

Estatística Profundidade

Média interna - 

50% 
84,55

Mediana 86,00

Percentil 25% 68,00

Percentil 75% 101,00

Registros com 

dados 
21 

A profundidade média para os poços identificados nesta área corresponde a cerca de 

85 m, variando entre uma faixa de 68 a 101m. Os níveis estático e dinâmico 

apresentam valores médios de 25 e 54 m, respectivamente, com uma faixa de 7 a 46 

m para o NE e 37 a 73 m para o ND. A vazão dos ensaios apresenta valor médio de 

6,57 m3/h e varia entre 3,63 e 9,15 m

Quadro 32 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados 

da Bacia Sedimentar do Parnaíba.

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
12,13

Mediana 9,67 

Percentil 25% 2,97 

Percentil 75% 30,75

Registros com 

dados 
13 

Os dados disponíveis nas bases de dados de poços permitiram estimar o 

rebaixamento médio dos poços em 12 m para uma faixa de 3 a 31 m. A capacidade 
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Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos a quíf eros da Bacia Sedimentar do 

Parnaíba. 

Profundidade  (m) Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

84,55 24,99 54,30 

86,00 21,40 54,12 

68,00 7,27 37,25 

101,00 46,00 72,68 

23 13 

A profundidade média para os poços identificados nesta área corresponde a cerca de 

85 m, variando entre uma faixa de 68 a 101m. Os níveis estático e dinâmico 

apresentam valores médios de 25 e 54 m, respectivamente, com uma faixa de 7 a 46 

a 73 m para o ND. A vazão dos ensaios apresenta valor médio de 

/h e varia entre 3,63 e 9,15 m3/h. 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos poços situados nos a

da Bacia Sedimentar do Parnaíba.  

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

12,13 0,91 26,77 

 0,91 26,65 

 0,25 7,40 

30,75 2,10 61,54 

13 13 

Os dados disponíveis nas bases de dados de poços permitiram estimar o 

rebaixamento médio dos poços em 12 m para uma faixa de 3 a 31 m. A capacidade 

 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

eros da Bacia Sedimentar do 

Vazão ensaio 

(m3/h) 

6,57 

6,70 

3,63 

9,15 

14 

A profundidade média para os poços identificados nesta área corresponde a cerca de 

85 m, variando entre uma faixa de 68 a 101m. Os níveis estático e dinâmico 

apresentam valores médios de 25 e 54 m, respectivamente, com uma faixa de 7 a 46 

a 73 m para o ND. A vazão dos ensaios apresenta valor médio de 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

dos poços situados nos a quíferos 

Vazão potencial 

(m3/h) 

23,03 

26,99 

7,11 

51,31 

13 

Os dados disponíveis nas bases de dados de poços permitiram estimar o 

rebaixamento médio dos poços em 12 m para uma faixa de 3 a 31 m. A capacidade 
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específica foi estimada em 0,91 m

transmissividade resultante apresenta um valor médio da ordem dos 27 m

mínimo de 7,40 e máximo de 61,54 m

se a vazão potencial média em 23 m

Alerta-se para o fato de que apenas para as variáveis profundidade e nível estático a 

amostra é considerada representativa, visto que para as restantes variáveis e 

parâmetros não se obteve uma amostra de pelo menos 20 registros. No entanto, 

considerando os valores obtidos, é possível verificar que os poços situados nesta 

unidade apresentam valores de vazão potencial relativamente elevados

estarem associados a uma faixa de variação ampla. 

De acordo com a descrição deste sistema, é possível que os

potencial mais reduzidos estejam associados à formação Cabeças ou ao setor 

aflorante da formação Grupo Serra Grande e os valores mais elevados surjam 

associados à zona de ocorrência do Grupo Serra Grande como unidade confinada, 

sendo esta última caracterizada como a unidade mais produtiva deste sistema.

 

G. AQUÍFEROS POROSOS REGIONA

Os Aquíferos Porosos Regionais são compostos por formações aluvionares que se 

estendem por toda a Bacia de São Francisco, estando associados a depósitos 

sedimentares com origem em planícies de inundação de rios, e depósitos eólicos. 

Estes aquíferos ocupam uma área total de 26.986 km

correspondem a depósitos eólicos e 18.283 km

aluvionares. 

Com base na distribuição das formações pertencentes aos depósitos aluvionares e 

depósitos eólicos foram selecionados um total de 

o tratamento estatístico referente à sua produtividade, dos quais 2 pertencem a pontos 

de monitoramento do IGAM, 25 pertencem à base de dados de poços outorgados do 

INEMA e 796 referem-se a poços registrados no SIAGAS. 

No total ocorrem 374 registros (45,4%) sem informação quanto ao estado de 

utilização, 170 registros (21%) que não estão sendo u
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específica foi estimada em 0,91 m3/h/m, variando entre os 0,25 e os 2,10 m e a 

transmissividade resultante apresenta um valor médio da ordem dos 27 m

mínimo de 7,40 e máximo de 61,54 m2/dia. Com base nos dados disponíveis, estimou

ncial média em 23 m3/h, variando entre os 7 e os 51 m3

se para o fato de que apenas para as variáveis profundidade e nível estático a 

amostra é considerada representativa, visto que para as restantes variáveis e 

parâmetros não se obteve uma amostra de pelo menos 20 registros. No entanto, 

valores obtidos, é possível verificar que os poços situados nesta 

valores de vazão potencial relativamente elevados

estarem associados a uma faixa de variação ampla.  

De acordo com a descrição deste sistema, é possível que os valores de vazão 

potencial mais reduzidos estejam associados à formação Cabeças ou ao setor 

aflorante da formação Grupo Serra Grande e os valores mais elevados surjam 

associados à zona de ocorrência do Grupo Serra Grande como unidade confinada, 

última caracterizada como a unidade mais produtiva deste sistema.

EROS POROSOS REGIONAIS 

eros Porosos Regionais são compostos por formações aluvionares que se 

estendem por toda a Bacia de São Francisco, estando associados a depósitos 

mentares com origem em planícies de inundação de rios, e depósitos eólicos. 

eros ocupam uma área total de 26.986 km2, dos quais 8.703 km

correspondem a depósitos eólicos e 18.283 km2 correspondem aos depósitos 

Com base na distribuição das formações pertencentes aos depósitos aluvionares e 

depósitos eólicos foram selecionados um total de 823 registros  que permitem realizar 

o tratamento estatístico referente à sua produtividade, dos quais 2 pertencem a pontos 

onitoramento do IGAM, 25 pertencem à base de dados de poços outorgados do 

se a poços registrados no SIAGAS.  

No total ocorrem 374 registros (45,4%) sem informação quanto ao estado de 

utilização, 170 registros (21%) que não estão sendo utilizados, dos quais 25 (3 %) 
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/h/m, variando entre os 0,25 e os 2,10 m e a 

transmissividade resultante apresenta um valor médio da ordem dos 27 m2/dia, com 

/dia. Com base nos dados disponíveis, estimou-
3/h. 

se para o fato de que apenas para as variáveis profundidade e nível estático a 

amostra é considerada representativa, visto que para as restantes variáveis e 

parâmetros não se obteve uma amostra de pelo menos 20 registros. No entanto, 

valores obtidos, é possível verificar que os poços situados nesta 

valores de vazão potencial relativamente elevados , apesar de 

valores de vazão 

potencial mais reduzidos estejam associados à formação Cabeças ou ao setor 

aflorante da formação Grupo Serra Grande e os valores mais elevados surjam 

associados à zona de ocorrência do Grupo Serra Grande como unidade confinada, 

última caracterizada como a unidade mais produtiva deste sistema. 

eros Porosos Regionais são compostos por formações aluvionares que se 

estendem por toda a Bacia de São Francisco, estando associados a depósitos 

mentares com origem em planícies de inundação de rios, e depósitos eólicos. 

, dos quais 8.703 km2 

correspondem aos depósitos 

Com base na distribuição das formações pertencentes aos depósitos aluvionares e 

que permitem realizar 

o tratamento estatístico referente à sua produtividade, dos quais 2 pertencem a pontos 

onitoramento do IGAM, 25 pertencem à base de dados de poços outorgados do 

No total ocorrem 374 registros (45,4%) sem informação quanto ao estado de 

tilizados, dos quais 25 (3 %) 
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estão secos e 18 (2,2%) foram abandonados. A taxa de sucesso ascende aos 279 

registros, o equivalente a 34%. 

Quadro 33 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos A

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
77,95

Mediana 78,00

Percentil 25% 50,00

Percentil 75% 100,00

Registros com 

dados 
626 

A profundidade média dos poços nestas formações é de 78 m e varia entre os 50 e os 

100 m. Os níveis estático e dinâmico apresentam

respectivamente, para uma faixa de 5,78 a 14,34 m para o nível estático e 19,88 a 

54,32 m para o nível dinâmico. A vazão média dos ensaios ronda os 9 m

entre 3,60 e 20,00 m3/h. 

Quadro 34 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos A

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
21,89

Mediana 21,00

Percentil 25% 8,47 

Percentil 75% 40,63

Registros com 

dados 
286 
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estão secos e 18 (2,2%) foram abandonados. A taxa de sucesso ascende aos 279 

registros, o equivalente a 34%.  

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

dados dos poços situados nos A quíf eros Porosos Regionais.

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

77,95 9,02 34,43 

78,00 8,62 33,48 

50,00 5,78 19,88 

100,00 14,34 54,32 

 402 291 

A profundidade média dos poços nestas formações é de 78 m e varia entre os 50 e os 

estático e dinâmico apresentam valores médios de 9 e 34 m 

respectivamente, para uma faixa de 5,78 a 14,34 m para o nível estático e 19,88 a 

54,32 m para o nível dinâmico. A vazão média dos ensaios ronda os 9 m

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos A

Porosos Regionais. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

21,89 0,61 17,94 

21,00 0,45 13,30 

 0,09 2,67 

40,63 2,01 58,75 

 280 280 

 

estão secos e 18 (2,2%) foram abandonados. A taxa de sucesso ascende aos 279 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

eros Porosos Regionais.  

Vazão ensaio 

(m3/h) 

9,37 

8,58 

3,60 

20,00 

339 

A profundidade média dos poços nestas formações é de 78 m e varia entre os 50 e os 

valores médios de 9 e 34 m 

respectivamente, para uma faixa de 5,78 a 14,34 m para o nível estático e 19,88 a 

54,32 m para o nível dinâmico. A vazão média dos ensaios ronda os 9 m3/h, variando 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos A quíferos 

Vazão potencial 

(m3/h) 

26,91 

19,86 

4,84 

77,02 

280 
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Verifica-se a ocorrência de valores de 

variando entre os 8 e os 41 m. A capacidade específica média calculada apresenta 

valor médio de 0,61 m3/h/m para uma faixa de 0,09 a 2,01 m

valores de transmissividade, que apresentam valor mé

uma faixa de variação entre 2,67 e 58,75 m

para estes aquíferos apresenta um valor médio relativamente elevado de 26,91 m

variando entre os 4,84 e os 77,02 m

Todos os parâmetros 

representatividade estatística, uma vez que para todos os casos o número de registros 

com dados é superior a 20. Refere

de profundidade do poço, 49% dos regi

dos registros apresentam valores de nível dinâmico e 41% apresentam dados da 

vazão utilizada no ensaio de vazão. A freqüência dos dados permitiu estimar os 

parâmetros hidrogeológicos para 35% dos registros (en

Os valores apresentados para os A

unidade com produtividade elevada

de vazão potencial estimados. No entanto, a alta variabilidade e

potencial indica que poderão existir zonas mais produtivas que outras e, de fato, 

verifica-se que as captações situadas sobre a formação Depósitos Eólicos apresentam 

valores de vazão potencial muito mais reduzido que aquelas situadas 

depósitos aluvionares. 

 

H. "OUTROS" AQUÍF EROS SEDIMENTARES 

Neste grupo incluem-se as formações Santa Brígida, Sergi e o Grupo Brotas, todos 

pertencentes ao domínio granular. Este grupo estende

fragmentada pelo Nordeste da Baci

1.786 km2. 

A seleção dos registros de poços para o tratamento estatístico destas formações pode 

incluir poços que se situem para lá dos limites da Bacia de São Francisco, visto que 

algumas destas formações apresentam unidades com reduzidas frações que se 

estendem para lá dos limites da Bacia de São Francisco. 
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se a ocorrência de valores de rebaixamento médio moderados, cerca de 22 m, 

variando entre os 8 e os 41 m. A capacidade específica média calculada apresenta 

/h/m para uma faixa de 0,09 a 2,01 m3/h/m, e resulta em 

valores de transmissividade, que apresentam valor médio na ordem dos 18 m

uma faixa de variação entre 2,67 e 58,75 m2/dia. Por fim, a vazão potencial calculada 

eros apresenta um valor médio relativamente elevado de 26,91 m

variando entre os 4,84 e os 77,02 m3/h. 

 e variáveis hidrogeológicas analisados apresentam 

representatividade estatística, uma vez que para todos os casos o número de registros 

com dados é superior a 20. Refere-se ainda que 76% dos registros apresentam dados 

de profundidade do poço, 49% dos registros apresentam dados de nível estático, 35 % 

dos registros apresentam valores de nível dinâmico e 41% apresentam dados da 

vazão utilizada no ensaio de vazão. A freqüência dos dados permitiu estimar os 

parâmetros hidrogeológicos para 35% dos registros (entre 280 a 286 registros).

Os valores apresentados para os Aquíferos Porosos Regionais são sugestivos de uma 

produtividade elevada , como é possível verificar pelos elevados valores 

de vazão potencial estimados. No entanto, a alta variabilidade estimada para a vazão 

potencial indica que poderão existir zonas mais produtivas que outras e, de fato, 

se que as captações situadas sobre a formação Depósitos Eólicos apresentam 

valores de vazão potencial muito mais reduzido que aquelas situadas 

EROS SEDIMENTARES  

se as formações Santa Brígida, Sergi e o Grupo Brotas, todos 

pertencentes ao domínio granular. Este grupo estende-se de forma bastante 

fragmentada pelo Nordeste da Bacia de São Francisco, ocupando uma área total de 

A seleção dos registros de poços para o tratamento estatístico destas formações pode 

incluir poços que se situem para lá dos limites da Bacia de São Francisco, visto que 

algumas destas formações apresentam unidades com reduzidas frações que se 

a lá dos limites da Bacia de São Francisco.  
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rebaixamento médio moderados, cerca de 22 m, 

variando entre os 8 e os 41 m. A capacidade específica média calculada apresenta 

/h/m, e resulta em 

dio na ordem dos 18 m2/dia e 

/dia. Por fim, a vazão potencial calculada 

eros apresenta um valor médio relativamente elevado de 26,91 m3/h 

e variáveis hidrogeológicas analisados apresentam 

representatividade estatística, uma vez que para todos os casos o número de registros 

se ainda que 76% dos registros apresentam dados 

stros apresentam dados de nível estático, 35 % 

dos registros apresentam valores de nível dinâmico e 41% apresentam dados da 

vazão utilizada no ensaio de vazão. A freqüência dos dados permitiu estimar os 

tre 280 a 286 registros). 

eros Porosos Regionais são sugestivos de uma 

, como é possível verificar pelos elevados valores 

stimada para a vazão 

potencial indica que poderão existir zonas mais produtivas que outras e, de fato, 

se que as captações situadas sobre a formação Depósitos Eólicos apresentam 

valores de vazão potencial muito mais reduzido que aquelas situadas sobre os 

se as formações Santa Brígida, Sergi e o Grupo Brotas, todos 

se de forma bastante 

a de São Francisco, ocupando uma área total de 

A seleção dos registros de poços para o tratamento estatístico destas formações pode 

incluir poços que se situem para lá dos limites da Bacia de São Francisco, visto que 

algumas destas formações apresentam unidades com reduzidas frações que se 
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Desta forma, foram selecionados um total de 

formações, dos quais quatro consistem em pontos de monitoramento do RIMAS, um 

pertence à base de dados de registros outorgados pelo INEMA

registros da base de dados do SIAGAS. 

Destes 520 registros, 233 (44,8%) não se sabe qual a situação atual de utilização, 103 

(20%) não estão sendo utilizados por estarem obstruídos, parados, sem bomba 

instalada, abandonados, etc. A t

equivale a 184 registros com conhecimento de que estão em funcionamento.

Quadro 35 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços 

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
117,95

Mediana 117,50

Percentil 25% 80,00

Percentil 75% 162,00

Registros com 

dados 
310 

A profundidade média dos poços nestas formações é da ordem dos 118 m, variando 

para uma faixa de 80 a 162 m, com nível estático médio de 17 m, com mínimo de 8 m 

e máximo 30 m.  

A vazão média dos ensaios é de 7,19 m

resultando em níveis dinâmicos com valor médio de 50 m com uma faixa de 28 a 66 

m. 
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Desta forma, foram selecionados um total de 520 registros  situados nestas 

formações, dos quais quatro consistem em pontos de monitoramento do RIMAS, um 

pertence à base de dados de registros outorgados pelo INEMA e 515 correspondem a 

registros da base de dados do SIAGAS.  

Destes 520 registros, 233 (44,8%) não se sabe qual a situação atual de utilização, 103 

(20%) não estão sendo utilizados por estarem obstruídos, parados, sem bomba 

instalada, abandonados, etc. A taxa de sucesso nestas formações é de 35% o que 

equivale a 184 registros com conhecimento de que estão em funcionamento.

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos "Outros" Aquíf eros Sedimentares.

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

117,95 17,39 50,03 

117,50 16,00 50,00 

80,00 8,00 28,00 

162,00 30,00 66,00 

 169 103 

A profundidade média dos poços nestas formações é da ordem dos 118 m, variando 

para uma faixa de 80 a 162 m, com nível estático médio de 17 m, com mínimo de 8 m 

vazão média dos ensaios é de 7,19 m3/h variando entre os 3,56 e os 12

resultando em níveis dinâmicos com valor médio de 50 m com uma faixa de 28 a 66 

 

situados nestas 

formações, dos quais quatro consistem em pontos de monitoramento do RIMAS, um 

e 515 correspondem a 

Destes 520 registros, 233 (44,8%) não se sabe qual a situação atual de utilização, 103 

(20%) não estão sendo utilizados por estarem obstruídos, parados, sem bomba 

axa de sucesso nestas formações é de 35% o que 

equivale a 184 registros com conhecimento de que estão em funcionamento. 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

eros Sedimentares.  

Vazão ensaio 

(m3/h) 

7,19 

7,20 

3,56 

12,00 

139 

A profundidade média dos poços nestas formações é da ordem dos 118 m, variando 

para uma faixa de 80 a 162 m, com nível estático médio de 17 m, com mínimo de 8 m 

/h variando entre os 3,56 e os 12 m3/h, 

resultando em níveis dinâmicos com valor médio de 50 m com uma faixa de 28 a 66 
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Quadro 36 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos "Outros" 

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
24,66

Mediana 22,44

Percentil 25% 12,88

Percentil 75% 46,64

Registros com 

dados 
96 

O rebaixamento calculado apresenta um valor médio na ordem dos 25 m variando 

entre os 13 e s 47 m e a capacidade específica média estimada é de 0,34 m

uma faixa de 0,10 a 0,99 m

com mínimo de 2,80 m2/dia e máximo de 29,12 m

estimada em 25,41 m3/h, variando 

Consideram-se todos os parâmetros e variáveis analisados como estatisticamente 

representativos, uma vez que para todos os casos o número de registros com dados é 

superior a 20. Para a profundidade dos poços, 60% dos registros

sendo que a porcentagem de registros com dados para o nível estático reduz para 

33%, para o nível dinâmico é de 20% e para a vazão do ensaio de 27% registros 

apresentam dados. Foi possível calcular os parâmetros hidrogeológicos para 18% 

registros. 

A análise estatística para estas formações permite identificar uma elevada 

heterogeneidade entre os dados disponíveis, evidenciada sobretudo pela elevada 

variação obtida para a vazão potencial estimada. Esse fato sucede

certamente devido à distribuição geográfica altamente fragmentada destas formações, 

podendo ocorrer zonas mais produtivas e outras menos produtivas
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Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos "Outros" 

Aquíferos Sedimentares. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

24,66 0,34 10,00 

22,44 0,30 8,78 

12,88 0,10 2,80 

46,64 0,99 29,12 

93 93 

O rebaixamento calculado apresenta um valor médio na ordem dos 25 m variando 

capacidade específica média estimada é de 0,34 m

uma faixa de 0,10 a 0,99 m3/h/m. A transmissividade média foi estimada em 10 m

/dia e máximo de 29,12 m2/dia. A vazão potencial média foi 

/h, variando entre os 7,05 e os 63,54 m3/h. 

se todos os parâmetros e variáveis analisados como estatisticamente 

representativos, uma vez que para todos os casos o número de registros com dados é 

superior a 20. Para a profundidade dos poços, 60% dos registros apresentam dados, 

rcentagem de registros com dados para o nível estático reduz para 

33%, para o nível dinâmico é de 20% e para a vazão do ensaio de 27% registros 

apresentam dados. Foi possível calcular os parâmetros hidrogeológicos para 18% 

A análise estatística para estas formações permite identificar uma elevada 

heterogeneidade entre os dados disponíveis, evidenciada sobretudo pela elevada 

variação obtida para a vazão potencial estimada. Esse fato sucede

evido à distribuição geográfica altamente fragmentada destas formações, 

zonas mais produtivas e outras menos produtivas
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Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados  a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos "Outros" 

Vazão potencial 

(m3/h) 

25,41 

22,62 

7,05 

63,54 

92 

O rebaixamento calculado apresenta um valor médio na ordem dos 25 m variando 

capacidade específica média estimada é de 0,34 m3/h/m com 

/h/m. A transmissividade média foi estimada em 10 m2/dia, 

/dia. A vazão potencial média foi 

se todos os parâmetros e variáveis analisados como estatisticamente 

representativos, uma vez que para todos os casos o número de registros com dados é 

apresentam dados, 

rcentagem de registros com dados para o nível estático reduz para 

33%, para o nível dinâmico é de 20% e para a vazão do ensaio de 27% registros 

apresentam dados. Foi possível calcular os parâmetros hidrogeológicos para 18% dos 

A análise estatística para estas formações permite identificar uma elevada 

heterogeneidade entre os dados disponíveis, evidenciada sobretudo pela elevada 

variação obtida para a vazão potencial estimada. Esse fato sucede-se muito 

evido à distribuição geográfica altamente fragmentada destas formações, 

zonas mais produtivas e outras menos produtivas . 
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I. GRUPO BAMBUÍ  

Os poços considerados para a análise estatística da unidade Bambuí foram 

selecionados com base nos limites da área total das unidades aflorantes do Grupo 

Bambuí. Embora algumas das unidades hidrogeológicas pertencentes à formação 

Bambuí ultrapassem os limi

correspondem a uma só unidade com comportamento hidráulico idêntico. 

Ao considerar-se os limites totais destas unidades, isto é, dentro e fora da Bacia de 

São Francisco, a área total de ocorrência da un

total de 227.178 km2, dos quais 196.482 km

30.697 km2 correspondem à unidade carbonática. 

No total, as fontes de poços disponíveis totalizam um total de 

grupo Bambuí, considerando a área de ocorrência desta unidade como 

227.178,47 km2 (ou seja, dentro e fora dos limites da Bacia de São Francisco), dos 

quais, 5.965 situam-se sobre a unidade terrígena e 4.824 na unidade carbonática. 

Desses 10.789 registros, 53 dizem r

pertence à rede de monitoramento do RIMAS, 40 são referentes a captações 

registradas no INEMA e 10.695 são registros do SIAGAS.

Dos 10.789 registros, 2.550 (23,6%) não apresentam informação quanto à sua 

situação, 2.123 (20%) não estão sendo utilizados (por estarem secos, obstruídos, não 

instalados, abandonados, entre outros casos.) e 6.116 estão operando com sucesso, o 

que equivale a uma taxa de sucesso de 56,6%. Quanto à unidade terrígena, a taxa de 

sucesso é de 52,7% e 28,2% dos registros não apresentam informação, sendo a taxa 

de insucesso de 19%. Na unidade carbonática a taxa de sucesso é de 61,6% e a taxa 

de insucesso é de 20%, sendo que os restantes 18% não apresentam informação.

A média interna de profundid

107,63 m. Os níveis estático e dinâmico apresentam médias de 12,99 e 33,09 m 

respectivamente, verificando

uma faixa de nível dinâmico entre os 18

ensaios variam entre os 5,29 e os 19,94 m
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Os poços considerados para a análise estatística da unidade Bambuí foram 

selecionados com base nos limites da área total das unidades aflorantes do Grupo 

Bambuí. Embora algumas das unidades hidrogeológicas pertencentes à formação 

Bambuí ultrapassem os limites da Bacia de São Francisco considera

correspondem a uma só unidade com comportamento hidráulico idêntico. 

se os limites totais destas unidades, isto é, dentro e fora da Bacia de 

São Francisco, a área total de ocorrência da unidade Bambuí aflorante ascende a um 

, dos quais 196.482 km2 correspondem à unidade terrígena e 

correspondem à unidade carbonática.  

No total, as fontes de poços disponíveis totalizam um total de 10.789 registros

uí, considerando a área de ocorrência desta unidade como 

(ou seja, dentro e fora dos limites da Bacia de São Francisco), dos 

se sobre a unidade terrígena e 4.824 na unidade carbonática. 

Desses 10.789 registros, 53 dizem respeito à pontos de monitoramento do IGAM, 1 

pertence à rede de monitoramento do RIMAS, 40 são referentes a captações 

registradas no INEMA e 10.695 são registros do SIAGAS. 

Dos 10.789 registros, 2.550 (23,6%) não apresentam informação quanto à sua 

, 2.123 (20%) não estão sendo utilizados (por estarem secos, obstruídos, não 

instalados, abandonados, entre outros casos.) e 6.116 estão operando com sucesso, o 

que equivale a uma taxa de sucesso de 56,6%. Quanto à unidade terrígena, a taxa de 

52,7% e 28,2% dos registros não apresentam informação, sendo a taxa 

de insucesso de 19%. Na unidade carbonática a taxa de sucesso é de 61,6% e a taxa 

de insucesso é de 20%, sendo que os restantes 18% não apresentam informação.

A média interna de profundidade dos poços é de 86,16 m, variando entre os 65 e os 

107,63 m. Os níveis estático e dinâmico apresentam médias de 12,99 e 33,09 m 

respectivamente, verificando-se uma faixa de nível estático entre os 6 e os 22,31 m e 

uma faixa de nível dinâmico entre os 18,44 e os 51,05 m. As vazões utilizadas nos 

ensaios variam entre os 5,29 e os 19,94 m3/h, com uma média interna de 11,21 m

 

 

Os poços considerados para a análise estatística da unidade Bambuí foram 

selecionados com base nos limites da área total das unidades aflorantes do Grupo 

Bambuí. Embora algumas das unidades hidrogeológicas pertencentes à formação 

tes da Bacia de São Francisco considera-se que estas 

correspondem a uma só unidade com comportamento hidráulico idêntico.  

se os limites totais destas unidades, isto é, dentro e fora da Bacia de 

idade Bambuí aflorante ascende a um 

correspondem à unidade terrígena e 

10.789 registros  no 

uí, considerando a área de ocorrência desta unidade como 

(ou seja, dentro e fora dos limites da Bacia de São Francisco), dos 

se sobre a unidade terrígena e 4.824 na unidade carbonática. 

espeito à pontos de monitoramento do IGAM, 1 

pertence à rede de monitoramento do RIMAS, 40 são referentes a captações 

Dos 10.789 registros, 2.550 (23,6%) não apresentam informação quanto à sua 

, 2.123 (20%) não estão sendo utilizados (por estarem secos, obstruídos, não 

instalados, abandonados, entre outros casos.) e 6.116 estão operando com sucesso, o 

que equivale a uma taxa de sucesso de 56,6%. Quanto à unidade terrígena, a taxa de 

52,7% e 28,2% dos registros não apresentam informação, sendo a taxa 

de insucesso de 19%. Na unidade carbonática a taxa de sucesso é de 61,6% e a taxa 

de insucesso é de 20%, sendo que os restantes 18% não apresentam informação. 

ade dos poços é de 86,16 m, variando entre os 65 e os 

107,63 m. Os níveis estático e dinâmico apresentam médias de 12,99 e 33,09 m 

se uma faixa de nível estático entre os 6 e os 22,31 m e 

,44 e os 51,05 m. As vazões utilizadas nos 

/h, com uma média interna de 11,21 m3/h. 
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Quadro 37 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos p

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
86,16

Mediana 84,00

Percentil 25% 65,00

Percentil 75% 107,63

Registros com 

dados 
7.834

Verifica-se um rebaixamento médio de 16,32 m, a variar entre os 5 e os 33,06 m, com 

capacidade específica média de 1,21 m

A transmissividade, calculada através da forma empírica de Logan (1964) apresenta 

um valor médio de 35,50 m

potencial calculada apresenta um valor médio de 50,47 m

de 11,15 m3/h e um máximo 

Quadro 38 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no Grupo 

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
16,32

Mediana 15,00

Percentil 25% 5,00 

Percentil 75% 33,06

Registros com 

dados 
4.764

Para todos os registros apresentados considera

apresentam pelo menos vinte registros com dados. Para os parâmetros calculados 
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Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos p oços situados no Grupo Bambuí.

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

86,16 12,99 33,09 

84,00 12,20 32,00 

65,00 6,00 18,44 

107,63 22,31 51,05 

7.834 5.550 4.888 

se um rebaixamento médio de 16,32 m, a variar entre os 5 e os 33,06 m, com 

capacidade específica média de 1,21 m3/h/m a variar entre os 0,22 e os 3,77 m

calculada através da forma empírica de Logan (1964) apresenta 

um valor médio de 35,50 m2/dia, com uma faixa de 6,33 a 110,39 m2

potencial calculada apresenta um valor médio de 50,47 m3/h, a variar entre um mínimo 

/h e um máximo de 146,91 m3/h. 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no Grupo 

Bambuí. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

16,32 1,21 35,50 

15,00 0,87 25,58 

 0,22 6,33 

33,06 3,77 110,39 

4.764 4.708 4.708 

Para todos os registros apresentados considera-se a amostra significativa, pois 

apresentam pelo menos vinte registros com dados. Para os parâmetros calculados 

 

do rio São Francisco: 59 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

oços situados no Grupo Bambuí.  

Vazão ensaio 

(m3/h) 

11,21 

10,54 

5,29 

19,94 

5.643 

se um rebaixamento médio de 16,32 m, a variar entre os 5 e os 33,06 m, com 

/h/m a variar entre os 0,22 e os 3,77 m3/h/m. 

calculada através da forma empírica de Logan (1964) apresenta 
2/dia. Já a vazão 

/h, a variar entre um mínimo 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados no Grupo 

Vazão potencial 

(m3/h) 

50,47 

38,88 

11,15 

146,91 

4.707 

se a amostra significativa, pois 

apresentam pelo menos vinte registros com dados. Para os parâmetros calculados 
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(rebaixamento, capacidade específica, transmissividade e vazão potencial), 44% dos 

registros permitiram esse cálculo, sendo a variável profundidade a que apresenta 

maior porcentagem de registros com dados (73%). 

Pode-se considerar que os valores apresentados para esta unidade sejam 

representativos de uma unidade com 

subterrâneas , com a possibilidade de obter vazões bastante elevadas e com 

rebaixamentos relativamente baixos. Além do mais, o fato da capacidade específica 

média apresentar valores superiores a 1 m

capacidade para suportar com vazões de explo

apresentados pelos ensaios de vazão.

 

J. FORMAÇÕES SALITRE

As formações Salitre e Caatinga ocupam uma área aproximada de 21.000 km

Nestas formações foram identificados um total 

3.324 registros pertencem à base de dados do SIAGAS e 292 registros consistem em 

outorgas da base de dados do INEMA. Estes registros podem situar

da bacia de São Francisco, devido à reduzida fração destas 

além dos limites da bacia.  

Do total dos registros de poços disponíveis, 2318 (64,1%) não têm informação quanto 

à situação de utilização e 492 (14%) não estão sendo utilizados, destacando

registros (4,1%) inutilizados por es

explícita. A taxa de sucesso conhecida é de 22%, equivalente a 806 registros.
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(rebaixamento, capacidade específica, transmissividade e vazão potencial), 44% dos 

itiram esse cálculo, sendo a variável profundidade a que apresenta 

de registros com dados (73%).  

se considerar que os valores apresentados para esta unidade sejam 

representativos de uma unidade com bom potencial para a explo t

, com a possibilidade de obter vazões bastante elevadas e com 

rebaixamentos relativamente baixos. Além do mais, o fato da capacidade específica 

média apresentar valores superiores a 1 m3/h/m sugere que o grupo Bambuí tem 

suportar com vazões de explotação mais elevados que aqueles 

apresentados pelos ensaios de vazão. 

J. FORMAÇÕES SALITRE  E CAATINGA 

As formações Salitre e Caatinga ocupam uma área aproximada de 21.000 km

Nestas formações foram identificados um total 3.616 registros  de poços, dos quais 

3.324 registros pertencem à base de dados do SIAGAS e 292 registros consistem em 

outorgas da base de dados do INEMA. Estes registros podem situar-se fora dos limites 

da bacia de São Francisco, devido à reduzida fração destas formações que se estende 

 

Do total dos registros de poços disponíveis, 2318 (64,1%) não têm informação quanto 

à situação de utilização e 492 (14%) não estão sendo utilizados, destacando

registros (4,1%) inutilizados por estarem secos e 46 abandonos (1,3%) sem razão 

explícita. A taxa de sucesso conhecida é de 22%, equivalente a 806 registros.

 

 

(rebaixamento, capacidade específica, transmissividade e vazão potencial), 44% dos 

itiram esse cálculo, sendo a variável profundidade a que apresenta 

se considerar que os valores apresentados para esta unidade sejam 

tação de águas 

, com a possibilidade de obter vazões bastante elevadas e com 

rebaixamentos relativamente baixos. Além do mais, o fato da capacidade específica 

/h/m sugere que o grupo Bambuí tem 

ação mais elevados que aqueles 

As formações Salitre e Caatinga ocupam uma área aproximada de 21.000 km2.  

de poços, dos quais 

3.324 registros pertencem à base de dados do SIAGAS e 292 registros consistem em 

se fora dos limites 

formações que se estende 

Do total dos registros de poços disponíveis, 2318 (64,1%) não têm informação quanto 

à situação de utilização e 492 (14%) não estão sendo utilizados, destacando-se 150 

tarem secos e 46 abandonos (1,3%) sem razão 

explícita. A taxa de sucesso conhecida é de 22%, equivalente a 806 registros. 
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Quadro 39 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
90,34

Mediana 84,00

Percentil 25% 72,00

Percentil 75% 120,00

Registros com 

dados 
3197 

A profundidade média dos poços registrados nestas formações é na ordem dos 90 m, 

variando entre os 72 e os 120 m. Os níveis estático e dinâmico apresentam

médios de 16,68 m e 37,83 m respectivamente e variam entre os 9,30 e os 26,05 m 

para o NE e os 21 e 58,67 m para o ND. Os ensaios de vazão executaram

valor médio de 9,78 m3/h, para uma faixa de 3,74 a 18 m

Quadro 40 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nas 

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
15,35

Mediana 12,74

Percentil 25% 2,70 

Percentil 75% 37,20

Registros com 

dados 
2235 

Com base nos dados de poços 

médio das captações da ordem dos 15 m, com mínimo de 2,70 m e máximo de 

37,20 m. A capacidade específica média calculada apresenta um valor relativamente 
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Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços  situados nas formações Salitre e Caatinga.

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

90,34 16,68 37,83 

84,00 16,51 36,66 

72,00 9,30 21,00 

120,00 26,05 58,67 

 2446 2249 

A profundidade média dos poços registrados nestas formações é na ordem dos 90 m, 

variando entre os 72 e os 120 m. Os níveis estático e dinâmico apresentam

médios de 16,68 m e 37,83 m respectivamente e variam entre os 9,30 e os 26,05 m 

para o NE e os 21 e 58,67 m para o ND. Os ensaios de vazão executaram

/h, para uma faixa de 3,74 a 18 m3/h. 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nas 

formações Salitre e Caatinga. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

15,35 1,45 42,52 

12,74 0,83 24,44 

 0,11 3,35 

37,20 5,57 163,21 

 2191 2191 

Com base nos dados de poços disponíveis foi possível calcular um rebaixamento 

médio das captações da ordem dos 15 m, com mínimo de 2,70 m e máximo de 

m. A capacidade específica média calculada apresenta um valor relativamente 

 

do rio São Francisco: 61 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

situados nas formações Salitre e Caatinga.  

Vazão ensaio 

(m3/h) 

9,78 

9,28 

3,74 

18,00 

2453 

A profundidade média dos poços registrados nestas formações é na ordem dos 90 m, 

variando entre os 72 e os 120 m. Os níveis estático e dinâmico apresentam valores 

médios de 16,68 m e 37,83 m respectivamente e variam entre os 9,30 e os 26,05 m 

para o NE e os 21 e 58,67 m para o ND. Os ensaios de vazão executaram-se a um 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nas 

Vazão potencial 

(m3/h) 

56,80 

32,88 

6,62 

220,06 

2189 

disponíveis foi possível calcular um rebaixamento 

médio das captações da ordem dos 15 m, com mínimo de 2,70 m e máximo de 

m. A capacidade específica média calculada apresenta um valor relativamente 
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alto, de 1,45 m3/h/m e varia entre os 0,11 e os 5,57

calculada a partir da capacidade específica, apresenta valores médios de 42,52 m

variando entre uma faixa de 3 e 163 m

elevado, na ordem dos 56 m

Todos os parâmetros e variáveis analisados apresentam uma amostra suficientemente 

grande para que se considere a estatística representativa para o sistema. Destaca

ainda que 88% dos registros apresentam o valor de profundidade, 68% apresentam 

valores de nível estático e vazão do ensaio e 62% apresentam nível dinâmico. Foi 

possível calcular os parâmetros hidrogeológicos para 61 a 62% dos registros 

disponíveis. 

Os elevados valores obtidos para a capacidade específica e transmissividade sugerem 

que estas formações poderão ser explo

pelos ensaios de vazão. Como é evidenciado pela vazão potencial, também bastante 

elevada, estas formações são bastante produtivas

formações cársticas. Verificam

superfície (média de 16 m e máximo de 26 m), o que reflete que o acesso à água 

poderá ser relativamente fácil.

 

K. GRUPO ESTÂNCIA 

O Grupo Estância, do domínio cárstico

São Francisco, de acordo com o Mapa hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo 

(CPRM, 2014b).  

Foram identificados 52 registros

base de dados do SIAGAS, das quais 

utilização e 27 registros (52%) estão indicadas como não sendo utilizadas, sendo na 

sua maioria a principal causa por não terem bomba instalada. 21 dos registros estão 

indicados como estando em funcionamento, o que cor

sucesso de 40% neste sistema.
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/h/m e varia entre os 0,11 e os 5,57 m3/h/m e a transmissividade, 

calculada a partir da capacidade específica, apresenta valores médios de 42,52 m

variando entre uma faixa de 3 e 163 m2/dia. A vazão potencial apresenta um valor 

elevado, na ordem dos 56 m3/h e varia entre os 7 e os 220 m3/h. 

Todos os parâmetros e variáveis analisados apresentam uma amostra suficientemente 

grande para que se considere a estatística representativa para o sistema. Destaca

ainda que 88% dos registros apresentam o valor de profundidade, 68% apresentam 

es de nível estático e vazão do ensaio e 62% apresentam nível dinâmico. Foi 

possível calcular os parâmetros hidrogeológicos para 61 a 62% dos registros 

Os elevados valores obtidos para a capacidade específica e transmissividade sugerem 

as formações poderão ser explotadas a caudais superiores aos revelados 

pelos ensaios de vazão. Como é evidenciado pela vazão potencial, também bastante 

formações são bastante produtivas , como seria 

formações cársticas. Verificam-se ainda níveis estáticos relativamente próximos da 

superfície (média de 16 m e máximo de 26 m), o que reflete que o acesso à água 

poderá ser relativamente fácil. 

O Grupo Estância, do domínio cárstico, ocupa uma área total de 853 km

São Francisco, de acordo com o Mapa hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo 

52 registros  de captações nesta formação, todas pertencentes à 

base de dados do SIAGAS, das quais 4 (7,7%) não apresentam informação de 

utilização e 27 registros (52%) estão indicadas como não sendo utilizadas, sendo na 

sua maioria a principal causa por não terem bomba instalada. 21 dos registros estão 

indicados como estando em funcionamento, o que corresponde a uma taxa de 

sucesso de 40% neste sistema. 

 

/h/m e a transmissividade, 

calculada a partir da capacidade específica, apresenta valores médios de 42,52 m2/dia 

/dia. A vazão potencial apresenta um valor 

Todos os parâmetros e variáveis analisados apresentam uma amostra suficientemente 

grande para que se considere a estatística representativa para o sistema. Destaca-se 

ainda que 88% dos registros apresentam o valor de profundidade, 68% apresentam 

es de nível estático e vazão do ensaio e 62% apresentam nível dinâmico. Foi 

possível calcular os parâmetros hidrogeológicos para 61 a 62% dos registros 

Os elevados valores obtidos para a capacidade específica e transmissividade sugerem 

adas a caudais superiores aos revelados 

pelos ensaios de vazão. Como é evidenciado pela vazão potencial, também bastante 

, como seria esperado para 

se ainda níveis estáticos relativamente próximos da 

superfície (média de 16 m e máximo de 26 m), o que reflete que o acesso à água 

, ocupa uma área total de 853 km2 na Bacia de 

São Francisco, de acordo com o Mapa hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo 

de captações nesta formação, todas pertencentes à 

4 (7,7%) não apresentam informação de 

utilização e 27 registros (52%) estão indicadas como não sendo utilizadas, sendo na 

sua maioria a principal causa por não terem bomba instalada. 21 dos registros estão 

responde a uma taxa de 
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Quadro 41 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados no Grupo Estânc ia.

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
59,26

Mediana 56,00

Percentil 25% 50,00

Percentil 75% 80,00

Registros com 

dados 
45 

A informação nos registros dos poços permite identificar uma profundidade média dos 

mesmos na ordem dos 60 m, variando entre os 50 e os 60 m e com nível estático 

médio de 8,48 m, com mínimo de 5,20 m e máximo de 14 m. A vazão média dos 

ensaios é de 3,41 m3/h, para uma faix

dinâmicos com valor médio de 38,35 m, variando entre os 25,12 e os 58 m.

Quadro 42 – Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas 

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
28,27

Mediana 25,39

Percentil 25% 5,00 

Percentil 75% 52,80

Registros com 

dados 
11 

O rebaixamento médio calculado para o Grupo Estância é de 28 m para uma faixa que 

varia entre os 5 a 53 m. A capacidade específica estimada para as captações nesta 

formação apresenta um valor médio de 0,30 m
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Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados no Grupo Estânc ia.

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

59,26 8,48 38,35 

56,00 8,50 37,00 

50,00 5,20 25,12 

80,00 14,00 58,00 

31 11 

registros dos poços permite identificar uma profundidade média dos 

mesmos na ordem dos 60 m, variando entre os 50 e os 60 m e com nível estático 

médio de 8,48 m, com mínimo de 5,20 m e máximo de 14 m. A vazão média dos 

/h, para uma faixa de 1,15 a 6,44 m3/h, resultando em níveis 

dinâmicos com valor médio de 38,35 m, variando entre os 25,12 e os 58 m.

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos poços situados no Grupo 

Estância. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

28,27 0,30 8,74 

25,39 0,23 6,75 

 0,02 0,47 

52,80 0,73 21,24 

11 11 

O rebaixamento médio calculado para o Grupo Estância é de 28 m para uma faixa que 

varia entre os 5 a 53 m. A capacidade específica estimada para as captações nesta 

formação apresenta um valor médio de 0,30 m3/h/m e varia entre 0,02 e os 

 

do rio São Francisco: 63 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados no Grupo Estânc ia. 

Vazão ensaio 

(m3/h) 

3,41 

3,50 

1,15 

6,44 

29 

registros dos poços permite identificar uma profundidade média dos 

mesmos na ordem dos 60 m, variando entre os 50 e os 60 m e com nível estático 

médio de 8,48 m, com mínimo de 5,20 m e máximo de 14 m. A vazão média dos 

/h, resultando em níveis 

dinâmicos com valor médio de 38,35 m, variando entre os 25,12 e os 58 m. 

Estatística referente aos parâmetros hidráulicos ca lculados a partir 

bases de dados dos poços situados no Grupo 

Vazão potencial 

(m3/h) 

10,47 

5,53 

1,21 

36,33 

11 

O rebaixamento médio calculado para o Grupo Estância é de 28 m para uma faixa que 

varia entre os 5 a 53 m. A capacidade específica estimada para as captações nesta 

/h/m e varia entre 0,02 e os 
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0,73 m3/h/m, o que resulta em valores de transmissividade médios de 8,74 m

mínimo de 0,47 m2/dia e máximo de 21,24 m

esta formação apresenta um valor relativamente baixo, na ordem dos 10 m

entre os 1,21 m3/h e os 36,33 m

De entre as variáveis e parâmetros hidrogeológicos analisados, apenas para a 

profundidade da captação, nível estático e vazão do ensaio se obteve uma amost

registros com dados suficientemente grande para se considerar a análise 

representativa, sendo que para os restantes parâmetros e variáveis não se verifica a 

ocorrência de pelo menos 20 registros com dados e, 

consideram os dados representativos. 

No entanto, os dados disponíveis indicam que Grupo Estância deverá ser uma 

formação pouco produtiva

médio. 

 

L. AQUÍFEROS CARBONATADOS DE

A categoria Aquíferos Carbonatados de Pequena Dimensão diz respeito à ocorrência 

de diversas unidades hidrogeológicas cársticas com extensão pouco significativa por 

norma embutidas no embasamento circundante. 

Inclui as unidades carbonáticas do Complexo Marancó, do Complexo Santa

da Formação Barra Bonita, a Formação Gandarela e a Formação Olhos d’Água. De 

acordo com o Mapa hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

formações cobrem uma área de 136 km

Dentro dos limites da Bacia de São Francisco foram 

poços referentes a estas unidades, todas pertencentes à base de dados do SIAGAS. 

Destes 57 registros, 15 (26,3%) não apresentam informação quanto à situação, 16 

registros (28%) estão assinalados como não estando em funcionamen

estão assinalados como estando em funcionamento, o equivalente a uma ta

sucesso conhecida de 46%.
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/h/m, o que resulta em valores de transmissividade médios de 8,74 m

/dia e máximo de 21,24 m2/dia. A vazão potencial estimada para 

senta um valor relativamente baixo, na ordem dos 10 m

/h e os 36,33 m3/h. 

De entre as variáveis e parâmetros hidrogeológicos analisados, apenas para a 

profundidade da captação, nível estático e vazão do ensaio se obteve uma amost

registros com dados suficientemente grande para se considerar a análise 

representativa, sendo que para os restantes parâmetros e variáveis não se verifica a 

ocorrência de pelo menos 20 registros com dados e, consequentemente

os representativos.  

No entanto, os dados disponíveis indicam que Grupo Estância deverá ser uma 

formação pouco produtiva , como se pode ver pelo reduzido valor de vazão potencial 

EROS CARBONATADOS DE  PEQUENA DIMENSÃO 

rbonatados de Pequena Dimensão diz respeito à ocorrência 

de diversas unidades hidrogeológicas cársticas com extensão pouco significativa por 

norma embutidas no embasamento circundante.  

Inclui as unidades carbonáticas do Complexo Marancó, do Complexo Santa

da Formação Barra Bonita, a Formação Gandarela e a Formação Olhos d’Água. De 

acordo com o Mapa hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

formações cobrem uma área de 136 km2. 

Dentro dos limites da Bacia de São Francisco foram identificados 57 registros

poços referentes a estas unidades, todas pertencentes à base de dados do SIAGAS. 

Destes 57 registros, 15 (26,3%) não apresentam informação quanto à situação, 16 

registros (28%) estão assinalados como não estando em funcionamen

estão assinalados como estando em funcionamento, o equivalente a uma ta

sucesso conhecida de 46%. 

 

/h/m, o que resulta em valores de transmissividade médios de 8,74 m2/dia, com 

/dia. A vazão potencial estimada para 

senta um valor relativamente baixo, na ordem dos 10 m3/h e varia 

De entre as variáveis e parâmetros hidrogeológicos analisados, apenas para a 

profundidade da captação, nível estático e vazão do ensaio se obteve uma amostra de 

registros com dados suficientemente grande para se considerar a análise 

representativa, sendo que para os restantes parâmetros e variáveis não se verifica a 

consequentemente, não se 

No entanto, os dados disponíveis indicam que Grupo Estância deverá ser uma 

, como se pode ver pelo reduzido valor de vazão potencial 

rbonatados de Pequena Dimensão diz respeito à ocorrência 

de diversas unidades hidrogeológicas cársticas com extensão pouco significativa por 

Inclui as unidades carbonáticas do Complexo Marancó, do Complexo Santa Filomena, 

da Formação Barra Bonita, a Formação Gandarela e a Formação Olhos d’Água. De 

acordo com o Mapa hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b), estas 

57 registros  de 

poços referentes a estas unidades, todas pertencentes à base de dados do SIAGAS. 

Destes 57 registros, 15 (26,3%) não apresentam informação quanto à situação, 16 

registros (28%) estão assinalados como não estando em funcionamento e 26 registros 

estão assinalados como estando em funcionamento, o equivalente a uma taxa de 
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Quadro 43 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços 

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
82,61

Mediana 65,00

Percentil 25% 35,00

Percentil 75% 142,00

Registros com 

dados 
31 

Pelos registros de poços disponíveis verificam

82,6 m a variar entre os 35 e os 142 m, com nível estático médio de 16 m, para uma 

faixa entre 8 e 31 m. Os ensaios de vazão realizados apresentam vazões médias de 

6,18 m3/h, para uma faixa de 3 a 15 m

46 m, com um mínimo de 28 m e um máximo de 113 m.

Quadro 44 – Estatística referente

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados em A

Carbonatados de Pequena Dimensão.

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
18,30

Mediana 14,60

Percentil 25% 6,13 

Percentil 75% 53,25

Registros com 

dados 
8 
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Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados em Aquíf eros Carbonatados de Pequena 

Dimensão. 

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

82,61 15,92 46,19 

65,00 12,80 45,65 

35,00 8,00 28,43 

142,00 31,00 112,69 

15 8 

Pelos registros de poços disponíveis verificam-se profundidades médias de poços de 

82,6 m a variar entre os 35 e os 142 m, com nível estático médio de 16 m, para uma 

31 m. Os ensaios de vazão realizados apresentam vazões médias de 

/h, para uma faixa de 3 a 15 m3/h, resultando em níveis dinâmicos médios de 

46 m, com um mínimo de 28 m e um máximo de 113 m. 

Estatística referente  aos parâmetros hidráulicos calculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados em A

Carbonatados de Pequena Dimensão.  

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão 

18,30 1,74 51,07 

14,60 1,09 31,82 

 0,17 5,09 

53,25 4,87 142,72 

8 8 

 

do rio São Francisco: 65 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

eros Carbonatados de Pequena 

Vazão ensaio 

(m3/h) 

6,18 

4,60 

3,00 

15,00 

15 

se profundidades médias de poços de 

82,6 m a variar entre os 35 e os 142 m, com nível estático médio de 16 m, para uma 

31 m. Os ensaios de vazão realizados apresentam vazões médias de 

/h, resultando em níveis dinâmicos médios de 

aos parâmetros hidráulicos calculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados em A quíferos 

Vazão potencial 

(m3/h) 

112,03 

70,88 

7,68 

403,93 

8 
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Os dados referentes às variáveis hidrogeológicas dos poços nestas unidades 

permitiram calcular um rebaixamento médio que é da ordem dos 18 m, com mínimo e 

máximo de 6 m de 53 m respectivamente. 

A capacidade específica média dos poços foi estimada em 1,74 

os 0,17 e os 4,87 m3/h/m e resultaram 

com mínimo de 5 m2/dia e máximo de 143 m

estimada para estas unidades é de 112 m

entre os 7 e os 404 m3/h.   

É importante referir, contudo que de entre todos os parâmetros e variáveis analisados, 

apenas a profundidade apresenta uma amostra suficientemente grande para que se 

possa considerar a análise representativa, isto é, c

nível estático e para a vazão do ensaio foram identificados 15 registros com dados e 

para os restantes parâmetros e variáveis hidrogeológicas verifica

apenas 8 registros com dados, o que implica que estes n

suficientemente grande para que sejam considerados representativos. 

Dado o reduzido número de registros com dados identificados nestas formações, 

se torna possível realizar afirmações quanto à prod utividade das captações

identificadas nestes aquíferos. 

 

M. AQUÍFEROS FRATURADOS 

Os Aquíferos Fraturados consistem na ocorrência de unidades hidrogeológicas do 

domínio fraturado e são compostos pelas unidades Embasamento Fraturado 

Indiferenciado, Grupo Mata do Corda e Grupo Paranoá

formações ocupam uma área total de 260.696 km

Foram identificados 17.673

monitoramento IGAM e 8 pertencem à rede de monitoramento RIMAS. 

Dos restantes registros, 152 são captações registradas no INEMA e 17.508 são 

captações com registro no SIAGAS. Do total de registros, 38,4% não apresentam 

informação quanto à sua situação e há informação de que 34% estão funcionando 
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Os dados referentes às variáveis hidrogeológicas dos poços nestas unidades 

permitiram calcular um rebaixamento médio que é da ordem dos 18 m, com mínimo e 

máximo de 6 m de 53 m respectivamente.  

A capacidade específica média dos poços foi estimada em 1,74 m3/h/m, variando entre 

/h/m e resultaram em uma transmissividade média de 51 m

/dia e máximo de 143 m2/dia. Por fim, a vazão potencial média 

estimada para estas unidades é de 112 m3/h, com uma ampla faixa de dist

 

É importante referir, contudo que de entre todos os parâmetros e variáveis analisados, 

apenas a profundidade apresenta uma amostra suficientemente grande para que se 

possa considerar a análise representativa, isto é, com pelo menos 20 registros. Para o 

nível estático e para a vazão do ensaio foram identificados 15 registros com dados e 

para os restantes parâmetros e variáveis hidrogeológicas verifica-

apenas 8 registros com dados, o que implica que estes não apresentam uma amostra 

suficientemente grande para que sejam considerados representativos. 

Dado o reduzido número de registros com dados identificados nestas formações, 

se torna possível realizar afirmações quanto à prod utividade das captações

eros.  

EROS FRATURADOS  

eros Fraturados consistem na ocorrência de unidades hidrogeológicas do 

domínio fraturado e são compostos pelas unidades Embasamento Fraturado 

Indiferenciado, Grupo Mata do Corda e Grupo Paranoá – Unidade terrígena. Estas 

formações ocupam uma área total de 260.696 km2 na Bacia de São Francisco

17.673 registros,  dos quais 5 são referentes à rede de 

monitoramento IGAM e 8 pertencem à rede de monitoramento RIMAS. 

registros, 152 são captações registradas no INEMA e 17.508 são 

captações com registro no SIAGAS. Do total de registros, 38,4% não apresentam 

informação quanto à sua situação e há informação de que 34% estão funcionando 

 

Os dados referentes às variáveis hidrogeológicas dos poços nestas unidades 

permitiram calcular um rebaixamento médio que é da ordem dos 18 m, com mínimo e 

/h/m, variando entre 

transmissividade média de 51 m2/dia, 

/dia. Por fim, a vazão potencial média 

/h, com uma ampla faixa de distribuição, 

É importante referir, contudo que de entre todos os parâmetros e variáveis analisados, 

apenas a profundidade apresenta uma amostra suficientemente grande para que se 

om pelo menos 20 registros. Para o 

nível estático e para a vazão do ensaio foram identificados 15 registros com dados e 

-se um total de 

ão apresentam uma amostra 

suficientemente grande para que sejam considerados representativos.  

Dado o reduzido número de registros com dados identificados nestas formações, não 

se torna possível realizar afirmações quanto à prod utividade das captações  

eros Fraturados consistem na ocorrência de unidades hidrogeológicas do 

domínio fraturado e são compostos pelas unidades Embasamento Fraturado 

Unidade terrígena. Estas 

na Bacia de São Francisco.  

dos quais 5 são referentes à rede de 

monitoramento IGAM e 8 pertencem à rede de monitoramento RIMAS.  

registros, 152 são captações registradas no INEMA e 17.508 são 

captações com registro no SIAGAS. Do total de registros, 38,4% não apresentam 

informação quanto à sua situação e há informação de que 34% estão funcionando 
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com sucesso. Destaca-se que um númer

em funcionamento (4.891 registros), o que corresponde a 28% dos registros, o que 

revela a ocorrência de potenciais problemas de aproveitamento de água subterrânea 

nesta formação. Destaca-

registros) se encontram secos, 6,7% (equivalente a 1185 registros) estão parados e 

2,6% (equivalente a 456 registros) foram abandonados.

A profundidade média de poços é de 54,34 m para uma faixa de 42 a 70 m. Os níveis 

estático e dinâmico apresentam médias de 6,69 e 33,73 m respectivamente, 

verificando-se uma faixa para o nível estático entre os 3,45 e os 12 m e uma faixa para 

o nível dinâmico entre os 20,55 e os 50 m. A média interna das vazões utilizadas nos 

ensaios de vazão é de 3,05 m

Quadro 45 – Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos 

Estatística Profundidade (m)

Média interna - 

50% 
54,34

Mediana 51,00

Percentil 25% 42,00

Percentil 75% 70,00

Registros com 

dados 
15.841

O rebaixamento médio é de 24 m, variando entre os 12,09 e os 35,59 m. A capacidade 

específica determinada para a formação é bastante baixa, com valor médio e mediana 

de 0,15 e de 0,12 m3/h/m, para uma faixa de 0,04 a 0,42 m

A transmissividade calculad

de 1,05 a 12,38 m2/dia. A vazão potencial obtida para essa formação tem um valor 

médio de 4,40 m3/h, variando entre os 1,19 e os 11,99 m
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se que um número muito elevado de poços se sabem não estar 

em funcionamento (4.891 registros), o que corresponde a 28% dos registros, o que 

revela a ocorrência de potenciais problemas de aproveitamento de água subterrânea 

-se o fato de que 5,5% dos registros (equivalente a 967 

registros) se encontram secos, 6,7% (equivalente a 1185 registros) estão parados e 

2,6% (equivalente a 456 registros) foram abandonados. 

A profundidade média de poços é de 54,34 m para uma faixa de 42 a 70 m. Os níveis 

o e dinâmico apresentam médias de 6,69 e 33,73 m respectivamente, 

se uma faixa para o nível estático entre os 3,45 e os 12 m e uma faixa para 

o nível dinâmico entre os 20,55 e os 50 m. A média interna das vazões utilizadas nos 

é de 3,05 m3/h e variam entre 1,00 e os 6,54 m3/h. 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

da base de dados dos poços situados nos Aquíferos F raturados

Profundidade (m)  Nível estático (m)  
Nível dinâmico 

(m) 

54,34 6,70 33,73 

51,00 6,00 33,00 

42,00 3,45 20,55 

70,00 12,00 50,00 

15.841 9.216 6.740 

rebaixamento médio é de 24 m, variando entre os 12,09 e os 35,59 m. A capacidade 

específica determinada para a formação é bastante baixa, com valor médio e mediana 

/h/m, para uma faixa de 0,04 a 0,42 m3/h/m.  

A transmissividade calculada apresenta um valor médio de 4,45 m2/dia, para uma faixa 

/dia. A vazão potencial obtida para essa formação tem um valor 

/h, variando entre os 1,19 e os 11,99 m3/h. 
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o muito elevado de poços se sabem não estar 

em funcionamento (4.891 registros), o que corresponde a 28% dos registros, o que 

revela a ocorrência de potenciais problemas de aproveitamento de água subterrânea 

registros (equivalente a 967 

registros) se encontram secos, 6,7% (equivalente a 1185 registros) estão parados e 

A profundidade média de poços é de 54,34 m para uma faixa de 42 a 70 m. Os níveis 

o e dinâmico apresentam médias de 6,69 e 33,73 m respectivamente, 

se uma faixa para o nível estático entre os 3,45 e os 12 m e uma faixa para 

o nível dinâmico entre os 20,55 e os 50 m. A média interna das vazões utilizadas nos 

Estatística referente às variáveis hidráulicas extr aídas diretamente 

raturados . 

Vazão ensaio 

(m3/h) 

3,05 

2,73 

1,00 

6,54 

8.170 

rebaixamento médio é de 24 m, variando entre os 12,09 e os 35,59 m. A capacidade 

específica determinada para a formação é bastante baixa, com valor médio e mediana 

/dia, para uma faixa 

/dia. A vazão potencial obtida para essa formação tem um valor 



 

68 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

Quadro 46 – Estatística referent

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos 

Estatística 
Rebaixamento 

(m) 

Média interna - 

50% 
24,02

Mediana 23,64

Percentil 25% 12,09

Percentil 75% 38,59

Registros com 

dados 
6.588

Pode-se considerar que para todos os registros apresentados a amostra é 

significativa, pois verifica-se a ocorrência de pelo menos vinte registros com dados. 

Para os parâmetros calculados (rebaixamento, capacidade específica, 

transmissividade e vazão poten

No caso das variáveis disponíveis nas bases de dados, a profundidade dos poços é a 

que apresenta maior porcentagem

apresenta 52% dos registros com dados enquan

registros apresentam dados. Quanto à vazão utilizada no ensaio, 46% dos registros 

apresentam dados disponíveis. 

Pelos valores obtidos no tratamento estatístico para os 

considera-se que estes têm uma 

potencial para a explotação de águas subterrâneas, como é visível através do cálculo 

da vazão potencial. É, no entanto, importante referir que esta análise é realizada para 

uma área extremamente grande, que se estende por grande parte da Bacia de São 

Francisco e que uma análise mais localizada destas unidades poderá indicar zonas ou 

sub-unidades hidrogeológicas eventualmente mais produtivas que a média regional.
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Estatística referent e aos parâmetros hidráulicos calculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos 

Fraturados. 

Rebaixamento 

 

Capacidade 

específica 

(m3/h/m) 

Transmissividade 

(m2/dia) 

Vazão potencial 

24,02 0,15 4,45 

23,64 0,12 3,52 

12,09 0,04 1,05 

38,59 0,42 12,38 

6.588 6.464 6.464 

se considerar que para todos os registros apresentados a amostra é 

se a ocorrência de pelo menos vinte registros com dados. 

Para os parâmetros calculados (rebaixamento, capacidade específica, 

transmissividade e vazão potencial) 36 a 37% dos registros apresentavam dados. 

No caso das variáveis disponíveis nas bases de dados, a profundidade dos poços é a 

porcentagem de registros com dados (90%). O nível estático 

apresenta 52% dos registros com dados enquanto o nível dinâmico, apenas 38% dos 

registros apresentam dados. Quanto à vazão utilizada no ensaio, 46% dos registros 

apresentam dados disponíveis.  

Pelos valores obtidos no tratamento estatístico para os Aquíferos Fraturados 

se que estes têm uma produtividade relativamente baixa

ação de águas subterrâneas, como é visível através do cálculo 

da vazão potencial. É, no entanto, importante referir que esta análise é realizada para 

área extremamente grande, que se estende por grande parte da Bacia de São 

Francisco e que uma análise mais localizada destas unidades poderá indicar zonas ou 

unidades hidrogeológicas eventualmente mais produtivas que a média regional.

 

e aos parâmetros hidráulicos calculados a partir 

das variáveis disponíveis nas bases de dados dos po ços situados nos Aquíferos 

Vazão potencial 

(m3/h) 

4,40 

3,57 

1,19 

11,99 

6.443 

se considerar que para todos os registros apresentados a amostra é 

se a ocorrência de pelo menos vinte registros com dados. 

Para os parâmetros calculados (rebaixamento, capacidade específica, 

cial) 36 a 37% dos registros apresentavam dados.  

No caso das variáveis disponíveis nas bases de dados, a profundidade dos poços é a 

de registros com dados (90%). O nível estático 

to o nível dinâmico, apenas 38% dos 

registros apresentam dados. Quanto à vazão utilizada no ensaio, 46% dos registros 

eros Fraturados 

produtividade relativamente baixa , com reduzido 

ação de águas subterrâneas, como é visível através do cálculo 

da vazão potencial. É, no entanto, importante referir que esta análise é realizada para 

área extremamente grande, que se estende por grande parte da Bacia de São 

Francisco e que uma análise mais localizada destas unidades poderá indicar zonas ou 

unidades hidrogeológicas eventualmente mais produtivas que a média regional. 
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2.2. Análise qualitativa

2.2.1. Introdução 

A caracterização dos aspectos qualitativos das águas subterrâneas da bacia 

hidrográfica do rio S. Francisco é particularmente influenciada pelo grau de 

implementação da rede de monitoramento atualmente instalada nos 

sistemas aquíferos do territ

Não obstante os avanços no monitoramento da água subterrânea no decurso da 

implementação do Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS), 

especificamente do Subprograma VIII.1 

Hidrogeológico, na maior parte da bacia hidrográfica do rio S. Francisco o 

acompanhamento das características hidroquímicas do meio hídrico subterrâneo é 

ainda relativamente reduzido.

Na fase atual de implementação da Rede Integrada de Monitoramento das Águas 

Subterrâneas (RIMAS), não está incluída grande parte dos a

hidrográfica do rio S. Francisco e os dados disponíveis são muitos restritos, uma vez 

que a rede de monitoramento está essencialmente orientada para os aspe

quantitativos e se encontra

Dos vários aquíferos selecionados pelo CPRM para monitoramento prioritário incluem

se na bacia do S. Francisco os a

Coberturas Cenozóicas, Litorâneo, Mauriti, Missão Velha e 

estão já a ser monitorados os a

Tacaratu (Submédio S. Francisco) e, pontualmente, zonas de Depósitos Coluvio

eluvionares (Alto S. Francisco).

Até 2020, a ANA tem prevista a instalação de 

aquíferos prioritários, tendo sido recentemente perfurados, mas ainda por instalar, 

nove destes poços na bacia do S. Francisco.

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco:

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

Análise qualitativa  

A caracterização dos aspectos qualitativos das águas subterrâneas da bacia 

hidrográfica do rio S. Francisco é particularmente influenciada pelo grau de 

implementação da rede de monitoramento atualmente instalada nos 

eros do território Brasileiro (Mapa 53, Volume 9).  

Não obstante os avanços no monitoramento da água subterrânea no decurso da 

implementação do Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS), 

especificamente do Subprograma VIII.1 – Ampliação do Conhecimento 

co, na maior parte da bacia hidrográfica do rio S. Francisco o 

acompanhamento das características hidroquímicas do meio hídrico subterrâneo é 

ainda relativamente reduzido. 

Na fase atual de implementação da Rede Integrada de Monitoramento das Águas 

neas (RIMAS), não está incluída grande parte dos aquíf

hidrográfica do rio S. Francisco e os dados disponíveis são muitos restritos, uma vez 

que a rede de monitoramento está essencialmente orientada para os aspe

quantitativos e se encontra em uma fase de estruturação.  

eros selecionados pelo CPRM para monitoramento prioritário incluem

se na bacia do S. Francisco os aquíferos Urucuia, Tacaratu, Barreiras, Cabeças, 

Coberturas Cenozóicas, Litorâneo, Mauriti, Missão Velha e Serra Grande. Destes, 

estão já a ser monitorados os aquíferos Urucuia, Areado (Médio S. Francisco) e 

Tacaratu (Submédio S. Francisco) e, pontualmente, zonas de Depósitos Coluvio

eluvionares (Alto S. Francisco). 

Até 2020, a ANA tem prevista a instalação de 3.000 pontos de monitoramento em 

eros prioritários, tendo sido recentemente perfurados, mas ainda por instalar, 

nove destes poços na bacia do S. Francisco. 
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A caracterização dos aspectos qualitativos das águas subterrâneas da bacia 

hidrográfica do rio S. Francisco é particularmente influenciada pelo grau de 

implementação da rede de monitoramento atualmente instalada nos aquíferos e 

Não obstante os avanços no monitoramento da água subterrânea no decurso da 

implementação do Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS), 

Ampliação do Conhecimento 

co, na maior parte da bacia hidrográfica do rio S. Francisco o 

acompanhamento das características hidroquímicas do meio hídrico subterrâneo é 

Na fase atual de implementação da Rede Integrada de Monitoramento das Águas 

quíferos da bacia 

hidrográfica do rio S. Francisco e os dados disponíveis são muitos restritos, uma vez 

que a rede de monitoramento está essencialmente orientada para os aspectos 

eros selecionados pelo CPRM para monitoramento prioritário incluem-

eros Urucuia, Tacaratu, Barreiras, Cabeças, 

Serra Grande. Destes, 

eros Urucuia, Areado (Médio S. Francisco) e 

Tacaratu (Submédio S. Francisco) e, pontualmente, zonas de Depósitos Coluvio-

3.000 pontos de monitoramento em 

eros prioritários, tendo sido recentemente perfurados, mas ainda por instalar, 
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Figura 12 – Distribuição das estações de monitoramento da rede naci

(RIMAS) na bacia do S. Francisco.

Para além da rede nacional, apenas algumas bacias abrangidas pelo S. Francisco 

possuem estações de monitoramento incluídas em redes estaduais. Destaca

de monitoramento implementada pelo 

Norte de Minas, e a rede de monitoramento do Distrito Federal.
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Distribuição das estações de monitoramento da rede naci

(RIMAS) na bacia do S. Francisco.  

Fonte: CPRM, 2015b. 

Para além da rede nacional, apenas algumas bacias abrangidas pelo S. Francisco 

possuem estações de monitoramento incluídas em redes estaduais. Destaca

de monitoramento implementada pelo estado de Minas Gerais, especificamente a rede 

Norte de Minas, e a rede de monitoramento do Distrito Federal. 

 

 

Distribuição das estações de monitoramento da rede naci onal 

Para além da rede nacional, apenas algumas bacias abrangidas pelo S. Francisco 

possuem estações de monitoramento incluídas em redes estaduais. Destaca-se a rede 

estado de Minas Gerais, especificamente a rede 
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Figura 13 – Distribuição das estações de monitoramento da rede estadual de 

Legenda: As estações incluídas na bacia do S. Francisco são assinaladas a amarelo.

 

Figura 14 – Distribuição das estações de monitoramento da rede do Distrito 

Fonte: http://www.adasa.df.gov.br, 2015.
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Distribuição das estações de monitoramento da rede estadual de 

Minas Gerais. 

Fonte: IGAM, 2013. 
As estações incluídas na bacia do S. Francisco são assinaladas a amarelo.

Distribuição das estações de monitoramento da rede do Distrito 

Federal. 

Fonte: http://www.adasa.df.gov.br, 2015.  

 

do rio São Francisco: 71 

 

Distribuição das estações de monitoramento da rede estadual de 

As estações incluídas na bacia do S. Francisco são assinaladas a amarelo.  

 

Distribuição das estações de monitoramento da rede do Distrito 
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Figura 15 – Poços de monitoramento de águas subterrâneas
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Poços de monitoramento de águas subterrâneas  (Mapa 

Volume 9, reduzido). 

 

 

 

(Mapa 53 do 
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Quadro 47 – Número de estações das redes de monitoramento abran gidas pela 

Região 

hidrográfica 

Alto 
(todas estado de Minas Gerais: 6 sub

bacia Paraopeba; 1 sub

Depósitos coluvio

Médio 

(39 estado da Bahia, 12 estado de Minas 

Gerais –

bacia Alto Grande, 2 sub

Carinhanha, 8 sub

Pandeiros/Pardo/Manga; 2 a

Formação Areado, sub

Submédio 
(todas estado de Pernambuco, aquífero 

Tacaratu; 4 sub

Baixo 

Total 

Fonte: CPRM, 2015a ; IGAM, 2015. ADASA, 2015 * Não inclui os 9 poços p erfurados mas 
ainda não instalados em Minas Gerais e na Bahia/Méd io S. Francisco.

Na ausência de redes de monitoramento da qualidade que abranjam a globalidade dos 

aquíferos ou de resultados das já implantadas, as informações sobre a qualidade das 

águas subterrâneas da bacia hidrográfica do S. Francisco são essencialmente 

regionais, existindo dados mais detalh

hidrogeológica (como é o caso do Urucuia). 

Embora seja notória a evolução do conhecimento e do esforço na melhoria das 

condições de monitoramento, mantém
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Número de estações das redes de monitoramento abran gidas pela 

bacia do S. Francisco. 

Rede Nacional Rede Estadual

Estações (Nº) 

7 

(todas estado de Minas Gerais: 6 sub-

bacia Paraopeba; 1 sub-bacia Velhas – 

Depósitos coluvio-eluvionares) 

13

(todas estado de Minas Gerais, a

do Grupo Bambuí, sub

51  

estado da Bahia, 12 estado de Minas 

– 49 aquífero Urucuia, 39 sub-

bacia Alto Grande, 2 sub-bacia 

Carinhanha, 8 sub-bacia 

Pandeiros/Pardo/Manga; 2 aquífero 

Formação Areado, sub-bacia Paracatu) 

56

(47 estado de Minas Gerais; 7 sub

Pacuí, 36 sub-bacia Verde Grande, 4 

sub-bacia Pandeiros Pardo/Manga, 42 

estações aquíferos Grupo Bambuí, 5 

Embasamento Fraturado Indiferenciado

(9 Distrito Federal, sub

Preto)

9 

(todas estado de Pernambuco, aquífero 

Tacaratu; 4 sub-bacia Moxotó, 5 sub-

bacia Pajeú/GI3) 

-------

------- -------

67* 69

; IGAM, 2015. ADASA, 2015 * Não inclui os 9 poços p erfurados mas 
ainda não instalados em Minas Gerais e na Bahia/Méd io S. Francisco.  

monitoramento da qualidade que abranjam a globalidade dos 

eros ou de resultados das já implantadas, as informações sobre a qualidade das 

águas subterrâneas da bacia hidrográfica do S. Francisco são essencialmente 

regionais, existindo dados mais detalhados em aquíferos de maior importância 

hidrogeológica (como é o caso do Urucuia).  

Embora seja notória a evolução do conhecimento e do esforço na melhoria das 

condições de monitoramento, mantém-se a constatação do MINISTÉRIO DO MEIO 

 

do rio São Francisco: 73 

Número de estações das redes de monitoramento abran gidas pela 

Rede Estadual  

13 

(todas estado de Minas Gerais, aquíferos 

do Grupo Bambuí, sub-bacia Jequitai) 

56 

(47 estado de Minas Gerais; 7 sub-bacia 

bacia Verde Grande, 4 

bacia Pandeiros Pardo/Manga, 42 

eros Grupo Bambuí, 5 

Embasamento Fraturado Indiferenciado 

(9 Distrito Federal, sub-bacia do Alto 

Preto) 

------- 

------- 

69 

; IGAM, 2015. ADASA, 2015 * Não inclui os 9 poços p erfurados mas 

monitoramento da qualidade que abranjam a globalidade dos 

eros ou de resultados das já implantadas, as informações sobre a qualidade das 

águas subterrâneas da bacia hidrográfica do S. Francisco são essencialmente 

eros de maior importância 

Embora seja notória a evolução do conhecimento e do esforço na melhoria das 

se a constatação do MINISTÉRIO DO MEIO 
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AMBIENTE, em 2006, de q

em um contexto regional e sobre a qualidade química e microbiológica de suas águas. 

A análise qualitativa das águas subterrâneas é assim suportada por dados resultantes 

das seguintes fontes: 

• Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que planejou e tem vindo a operar 

e a manter a Rede Integrada de Monitoramento das Águas 

Subterrâneas (RIMAS) e que apresentou em 2014 o 

Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo, à escala 1:5.000.000. 

os poços do RIM

instalados entre 2008 e 2013. Refiram

sistema de informações de águas subterrâneas (SIAGAS) 

Volume 9); 

• Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que procede, desde

2005, ao monitoramento das águas subterrâneas de um conjunto de 

sub-bacias do Norte do estado de Minas Gerais, abrangendo um dos 

mais importantes sistemas a

Francisco –

Grande, Jequitai, Pacuí, Pandeiros/Pardo/Manga);

• Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal (ADASA), que em 2013 iniciou os trabalhos de medição dos 

níveis de água e a realização de análises físico

poços na sub

monitorando em cada um daqueles a

porosos; 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que em 2013 

publicou um mapa relativo à hidroquímica dos mananciai

da região Nordeste, em particular incluindo a classificação da fácies 

hidroquímica, da potabilidade da água para o consumo humano e a sua 

qualidade para a irrigação;

• Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia 

(CERB), que 

decurso da construção de furos em diferentes municípios do estado;
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AMBIENTE, em 2006, de que há carência de estudos sistemáticos sobre os a

em um contexto regional e sobre a qualidade química e microbiológica de suas águas. 

A análise qualitativa das águas subterrâneas é assim suportada por dados resultantes 

o Geológico do Brasil (CPRM), que planejou e tem vindo a operar 

e a manter a Rede Integrada de Monitoramento das Águas 

Subterrâneas (RIMAS) e que apresentou em 2014 o 

Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo, à escala 1:5.000.000. 

os poços do RIMAS localizados na bacia do S. Francisco for

instalados entre 2008 e 2013. Refiram-se ainda os dados disponíveis no 

sistema de informações de águas subterrâneas (SIAGAS) 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que procede, desde

2005, ao monitoramento das águas subterrâneas de um conjunto de 

bacias do Norte do estado de Minas Gerais, abrangendo um dos 

mais importantes sistemas aquíferos da bacia hidrográfica do rio S. 

– o sistema aquífero Bambuí (sub-bacias dos rios

Grande, Jequitai, Pacuí, Pandeiros/Pardo/Manga); 

Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal (ADASA), que em 2013 iniciou os trabalhos de medição dos 

níveis de água e a realização de análises físico-químicas em nove 

oços na sub-bacia do Alto Preto (região Médio S. Francisco), 

monitorando em cada um daqueles aquíferos quer fraturados, quer 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que em 2013 

publicou um mapa relativo à hidroquímica dos mananciai

da região Nordeste, em particular incluindo a classificação da fácies 

hidroquímica, da potabilidade da água para o consumo humano e a sua 

qualidade para a irrigação; 

Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia 

(CERB), que disponibiliza dados de análises físico-químicas obtidas no 

decurso da construção de furos em diferentes municípios do estado;

 

ue há carência de estudos sistemáticos sobre os aquíferos 

em um contexto regional e sobre a qualidade química e microbiológica de suas águas.  

A análise qualitativa das águas subterrâneas é assim suportada por dados resultantes 

o Geológico do Brasil (CPRM), que planejou e tem vindo a operar 

e a manter a Rede Integrada de Monitoramento das Águas 

Subterrâneas (RIMAS) e que apresentou em 2014 o Mapa 

Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo, à escala 1:5.000.000. Todos 

AS localizados na bacia do S. Francisco foram 

se ainda os dados disponíveis no 

sistema de informações de águas subterrâneas (SIAGAS) (Mapa 54, 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que procede, desde 

2005, ao monitoramento das águas subterrâneas de um conjunto de 

bacias do Norte do estado de Minas Gerais, abrangendo um dos 

eros da bacia hidrográfica do rio S. 

bacias dos rios Verde 

Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal (ADASA), que em 2013 iniciou os trabalhos de medição dos 

químicas em nove 

bacia do Alto Preto (região Médio S. Francisco), 

eros quer fraturados, quer 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que em 2013 

publicou um mapa relativo à hidroquímica dos mananciais subterrâneos 

da região Nordeste, em particular incluindo a classificação da fácies 

hidroquímica, da potabilidade da água para o consumo humano e a sua 

Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia 

químicas obtidas no 

decurso da construção de furos em diferentes municípios do estado; 
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• Dados de qualidade e de caracterização das águas subterrâneas 

apresentados em Planos Estaduais de Recursos Hídricos e em Planos 

Diretores de Recursos Hídricos;

• Agência Nacional de Águas (ANA), que tem publicado documentos de 

caracterização da qualidade geral das águas subterrâneas do território 

Brasileiro (os últimos datados de 2005 e 2007);

• Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM),

Deliberação Normativa COPAM n.º 116, 27 de junho de 2008, 

apresenta um inventário anual com informações relativas à identificação 

de áreas suspeitas de contaminação e contaminadas por substâncias 

químicas no Estado de Minas Gerais;

• Publicações técnicas especializadas sobre a

fisiográficas abrangidas pelo plano.

Na Figura 16 (Mapa 54, Volume 9) 

no SIAGAS, cuja informação hidroquímica disponível contribuiu para a caracterização 

qualitativa do meio hídrico subterrân

registros de condutividade elétrica de água subterrânea captada em poços localizados 

na bacia do S. Francisco. 

Na Figura 17 (Mapa 55, Volume 9) 

os iões predominantes na composição da água 

fundamentalmente, da sua circula

no Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste do Brasil, 

publicado pelo IBGE em 2013, tendo o mesmo delimitado domínios quimicamente 

homogêneos para esta região

resulta da projeção, no Di

principais cátions (Ca, Mg, Na e K) e ânions (Cl, HCO3, SO4 e NO3) presentes em 

cada uma das amostras consideradas.

Refira-se que como o Nordeste se estende até ao Norte de Minas Gerais, p

por falta de dados secundários provenientes de outras fontes de informação, não é 

possível a caracterização de parte do Médio S. Francisco e da totalidade do Alto S. 

Francisco no tocante à fácies
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Dados de qualidade e de caracterização das águas subterrâneas 

apresentados em Planos Estaduais de Recursos Hídricos e em Planos 

retores de Recursos Hídricos; 

Agência Nacional de Águas (ANA), que tem publicado documentos de 

caracterização da qualidade geral das águas subterrâneas do território 

Brasileiro (os últimos datados de 2005 e 2007); 

Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), que nos termos da 

Deliberação Normativa COPAM n.º 116, 27 de junho de 2008, 

apresenta um inventário anual com informações relativas à identificação 

de áreas suspeitas de contaminação e contaminadas por substâncias 

químicas no Estado de Minas Gerais; 

cações técnicas especializadas sobre aquíferos das regiões 

fisiográficas abrangidas pelo plano. 

, Volume 9) apresenta-se a distribuição dos poços cadastrados 

, cuja informação hidroquímica disponível contribuiu para a caracterização 

qualitativa do meio hídrico subterrâneo. No SIAGAS constam cerca de 16.860 

registros de condutividade elétrica de água subterrânea captada em poços localizados 

, Volume 9) apresenta-se a fácies hidroquímica

os iões predominantes na composição da água subterrânea 

sua circulação nas rochas. As tipologias de fácies foram obtidas 

o Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste do Brasil, 

IBGE em 2013, tendo o mesmo delimitado domínios quimicamente 

homogêneos para esta região. A classificação dos tipos químicos de água 

eção, no Diagrama Triangular de Feré, dos percentuais relativos dos 

principais cátions (Ca, Mg, Na e K) e ânions (Cl, HCO3, SO4 e NO3) presentes em 

cada uma das amostras consideradas. 

se que como o Nordeste se estende até ao Norte de Minas Gerais, p

por falta de dados secundários provenientes de outras fontes de informação, não é 

possível a caracterização de parte do Médio S. Francisco e da totalidade do Alto S. 

Francisco no tocante à fácies hidroquímica. 
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Dados de qualidade e de caracterização das águas subterrâneas 

apresentados em Planos Estaduais de Recursos Hídricos e em Planos 

Agência Nacional de Águas (ANA), que tem publicado documentos de 

caracterização da qualidade geral das águas subterrâneas do território 

que nos termos da 

Deliberação Normativa COPAM n.º 116, 27 de junho de 2008, 

apresenta um inventário anual com informações relativas à identificação 

de áreas suspeitas de contaminação e contaminadas por substâncias 

eros das regiões 

se a distribuição dos poços cadastrados 

, cuja informação hidroquímica disponível contribuiu para a caracterização 

No SIAGAS constam cerca de 16.860 

registros de condutividade elétrica de água subterrânea captada em poços localizados 

fácies hidroquímica, que expressa 

subterrânea e que resulta, 

As tipologias de fácies foram obtidas 

o Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste do Brasil, 

IBGE em 2013, tendo o mesmo delimitado domínios quimicamente 

. A classificação dos tipos químicos de água subterrânea 

percentuais relativos dos 

principais cátions (Ca, Mg, Na e K) e ânions (Cl, HCO3, SO4 e NO3) presentes em 

se que como o Nordeste se estende até ao Norte de Minas Gerais, para Sul, e 

por falta de dados secundários provenientes de outras fontes de informação, não é 

possível a caracterização de parte do Médio S. Francisco e da totalidade do Alto S. 
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Conforme referido anteriormente, de

abrangentes para a globalidade da bacia, os dados disponíveis sobre a qualidade da 

água subterrânea são escassos e pouco consistentes para uma avaliação 

aprofundada da sua adequabilidade nos termos da Resolução

de 3 de abril, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências, em particular no 

que diz respeito às condições da sua utilização para usos como o consumo hum

irrigação, a dessedentação de animais e a recreação, e da Portaria nº 2.914/2011 de 

12 de Dezembro, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Desta forma, a caracterização da qualidade da água para o consumo humano e para a 

irrigação de plantas é realizada com base na informação hidrogeológica regional mais 

recente disponível. 

Na Figura 18 (Mapa 56, Volume 9) 

para consumo humano na bacia 

constante: i) no Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

Nordeste do Brasil (IBGE, 2013)

Gerais (IGAM, 2011), iii) n

Gerais (FEAM, 2014), e iv) em bibliografia técnica e científica diversa

O Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste do Brasil 

(IBGE, 2013) apresenta a distribuição espacial da potabilidade das águas 

subterrâneas tendo por base 10.478 análises físico

tubulares. Esta classificação é balizada a partir dos parâmetros estabelecidos por 

Schoeller (cálcio, sódio, magnésio, cloreto, sulfatos e resíduo seco), os quais definem 

seis classes de potabilidade: boa, passável, medíocre, má, momentânea e não

potável. 
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Conforme referido anteriormente, devido à ausência de monitoramento e de estudos 

abrangentes para a globalidade da bacia, os dados disponíveis sobre a qualidade da 

água subterrânea são escassos e pouco consistentes para uma avaliação 

da sua adequabilidade nos termos da Resolução CONAMA

de 3 de abril, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências, em particular no 

que diz respeito às condições da sua utilização para usos como o consumo hum

irrigação, a dessedentação de animais e a recreação, e da Portaria nº 2.914/2011 de 

12 de Dezembro, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

aracterização da qualidade da água para o consumo humano e para a 

irrigação de plantas é realizada com base na informação hidrogeológica regional mais 

, Volume 9) apresenta-se a qualidade da água subterrânea 

para consumo humano na bacia do S. Francisco tendo por base: 

no Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

(IBGE, 2013), ii) no Plano Estadual de Recursos Hídric

no Inventário de áreas contaminadas do Estado de Minas 

, e iv) em bibliografia técnica e científica diversa. 

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste do Brasil 

(IBGE, 2013) apresenta a distribuição espacial da potabilidade das águas 

subterrâneas tendo por base 10.478 análises físico-químicas realizadas em poços 

ação é balizada a partir dos parâmetros estabelecidos por 

Schoeller (cálcio, sódio, magnésio, cloreto, sulfatos e resíduo seco), os quais definem 

seis classes de potabilidade: boa, passável, medíocre, má, momentânea e não

 

vido à ausência de monitoramento e de estudos 

abrangentes para a globalidade da bacia, os dados disponíveis sobre a qualidade da 

água subterrânea são escassos e pouco consistentes para uma avaliação 

CONAMA n.º 396/2008 

de 3 de abril, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências, em particular no 

que diz respeito às condições da sua utilização para usos como o consumo humano, a 

irrigação, a dessedentação de animais e a recreação, e da Portaria nº 2.914/2011 de 

12 de Dezembro, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

aracterização da qualidade da água para o consumo humano e para a 

irrigação de plantas é realizada com base na informação hidrogeológica regional mais 

qualidade da água subterrânea 

tendo por base: a informação 

no Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas 

o Inventário de áreas contaminadas do Estado de Minas 

 

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste do Brasil 

(IBGE, 2013) apresenta a distribuição espacial da potabilidade das águas 

químicas realizadas em poços 

ação é balizada a partir dos parâmetros estabelecidos por 

Schoeller (cálcio, sódio, magnésio, cloreto, sulfatos e resíduo seco), os quais definem 

seis classes de potabilidade: boa, passável, medíocre, má, momentânea e não 
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Quadro 48 – Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Alto São 

Fonte: CPRM, 2008. 

Na parte da bacia que não é abrangida pela região Nordeste, a distribuição espacial 

da qualidade da água subterrânea foi elaborada tendo por base os ín

potabilidade em termos de dureza

Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 2011). 

seguintes classes de qualidade da água para abastecimento público: boas, toleráveis

e inaceitáveis. 

Neste plano as águas subterrâneas foram 

• Boas para o abastecimento público

de dureza é inferior ou igual a 1,0 e o índice de potabilidade em termos de 

salinidade é inferior ou igual

• Toleráveis, se o índice de potabilidade em termos de dureza 

1,0, mas inferior ou igual a 4,16 e o índice de potabilidade em termos de 

salinidade é inferior a 6,67 ou então se 

de dureza é superior ou 

de salinidade é 

• Inaceitáveis, se o índice de potabilidade em termos de dureza 

4,16 ou se o índice de potabilidade em termos de salinidade 

6,67. 

Posteriormente, foi efetuada uma uniformização da classificação da qualidade da água 

subterrânea do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 2011)

de acordo com as classes do Mapa 

Região Nordeste do Brasil (IBGE, 2013).
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Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Alto São 

Francisco. 

Na parte da bacia que não é abrangida pela região Nordeste, a distribuição espacial 

da qualidade da água subterrânea foi elaborada tendo por base os ín

em termos de dureza e de salinidade constantes do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 2011). Neste plano foram consideradas as 

seguintes classes de qualidade da água para abastecimento público: boas, toleráveis

s águas subterrâneas foram classificadas como: 

para o abastecimento público, se o índice de potabilidade em termos 

inferior ou igual a 1,0 e o índice de potabilidade em termos de 

inferior ou igual a 3,33; 

se o índice de potabilidade em termos de dureza 

1,0, mas inferior ou igual a 4,16 e o índice de potabilidade em termos de 

inferior a 6,67 ou então se o índice de potabilidade em termos 

superior ou igual a 4,16 e o índice de potabilidade em termos 

é superior a 3,33 e inferior ou igual a 6,67; 

se o índice de potabilidade em termos de dureza 

4,16 ou se o índice de potabilidade em termos de salinidade 

foi efetuada uma uniformização da classificação da qualidade da água 

subterrânea do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 2011)

de acordo com as classes do Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrân

Região Nordeste do Brasil (IBGE, 2013). 
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Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Alto São 

 

Na parte da bacia que não é abrangida pela região Nordeste, a distribuição espacial 

da qualidade da água subterrânea foi elaborada tendo por base os índices de 

Plano Estadual de 

Neste plano foram consideradas as 

seguintes classes de qualidade da água para abastecimento público: boas, toleráveis 

se o índice de potabilidade em termos 

inferior ou igual a 1,0 e o índice de potabilidade em termos de 

se o índice de potabilidade em termos de dureza é superior a 

1,0, mas inferior ou igual a 4,16 e o índice de potabilidade em termos de 

o índice de potabilidade em termos 

e o índice de potabilidade em termos 

se o índice de potabilidade em termos de dureza é superior a 

4,16 ou se o índice de potabilidade em termos de salinidade é superior a 

foi efetuada uma uniformização da classificação da qualidade da água 

subterrânea do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 2011) 

de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da 
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Quadro 49 – Uniformização de classes de qualidade da água subte rrânea

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais 

Subterrâneos da Região Nordeste do 

Brasil (IBGE, 2013) 

Boa 

Passável

Má 

Medíocre

Momentânea

Não potável

Para complementar a informação sobre a qualidade

e de acordo com o inventário da FEAM (2014)

disponibilizados pela CERB (2014)

com descumprimentos e que são responsáveis pela 

subterrâneas nos estados de Minas Gerais

Na Figura 19 (Mapa 57, Volume 9)

da água subterrânea para irrigação, uma vez mais suportada pe

constante no Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

Nordeste do Brasil (IBGE, 2013) e na cartografia do 

Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 2011). 

Na avaliação das águas para fins de uso na 

• Americana do U.S. Salinity Laboratory, que relacionaos valores da 

condutividade elétrica 

no Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

Nordeste do Bra

classificadas como excelentes, boas, médias e impróprias

• Utilizada no Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 

2011), que identifica as áreas fa

considerando os resultados da aplicação do índice de adsorção de sódio

o índice de potabilidade em termos de salinidade

foram classificadas como favoráveis quando o índice de adsorção de sódio 

é inferior ou igual a 5 e o índice d
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Uniformização de classes de qualidade da água subte rrânea

consumo humano. 

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais 

Subterrâneos da Região Nordeste do 

Brasil (IBGE, 2013)  

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais (IGAM, 2011)

 Boa  

Passável Tolerável 

 

Inaceitáveis 
Medíocre 

Momentânea 

Não potável 

Para complementar a informação sobre a qualidade da água para o consumo humano

inventário da FEAM (2014) e dados secundários como os 

disponibilizados pela CERB (2014), foram cartografados os parâmetros fisico

e que são responsáveis pela contaminação das águas 

de Minas Gerais e da Bahia. 

, Volume 9) apresenta-se a distribuição espacial da qualidade 

da água subterrânea para irrigação, uma vez mais suportada pe

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

Nordeste do Brasil (IBGE, 2013) e na cartografia do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 2011).  

Na avaliação das águas para fins de uso na irrigação foi utilizada a classificação

do U.S. Salinity Laboratory, que relacionaos valores da 

elétrica e da razão de adsorção de sódio (SAR)

no Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

Nordeste do Brasil (IBGE, 2013). Neste mapa as águas subterrâneas são 

classificadas como excelentes, boas, médias e impróprias; 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 

2011), que identifica as áreas favoráveis e desfavoráveis para i

considerando os resultados da aplicação do índice de adsorção de sódio

o índice de potabilidade em termos de salinidade. As águas subterrâneas 

foram classificadas como favoráveis quando o índice de adsorção de sódio 

é inferior ou igual a 5 e o índice de potabilidade em termos de salinidade é 

 

Uniformização de classes de qualidade da água subte rrânea  para 

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais (IGAM, 2011)  

da água para o consumo humano, 

dados secundários como os 

foram cartografados os parâmetros fisico-químicos 

contaminação das águas 

se a distribuição espacial da qualidade 

da água subterrânea para irrigação, uma vez mais suportada pela informação 

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

Plano Estadual de Recursos 

a classificação: 

do U.S. Salinity Laboratory, que relacionaos valores da 

ódio (SAR), constante 

no Mapa de Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região 

. Neste mapa as águas subterrâneas são 

 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 

voráveis e desfavoráveis para irrigação 

considerando os resultados da aplicação do índice de adsorção de sódio e 

. As águas subterrâneas 

foram classificadas como favoráveis quando o índice de adsorção de sódio 

e potabilidade em termos de salinidade é 
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inferior ou igual a 3,33. Foram classificadas como desfavoráveis para a 

irrigação de culturas se o índice de adsorção de sódio é superior ou igual a 

5 e/ou o índice de potabilidade em termos de salinidade é superior

À semelhança das águas destinadas ao consumo humano, foi efetuada uma 

uniformização das classes de qualidade da água subterrânea para a irrigação

adotando-se a classificação do IBGE (2013)

Quadro 50 – Uniformização de 

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais 

Subterrâneos da Região Nordeste do 

Brasil (IBGE, 2013) 

Excelente

Boa 

Média

Imprópria

Quer no caso do Mapa da 

quer no caso do Mapa da Qualidade da água subterrânea para irrigação, e de

com os dados disponíveis, 

descumprimentos relativamente 

e na Portaria nº 2.914/2011.

A identificação destes parâmetros físico

hidrogeológicos, em geral, e os

particular, no tocante ao cloreto, fluoreto, ferro e nitrato

máximos permitidos da Resolução CONAMA

2.914/2011. 
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inferior ou igual a 3,33. Foram classificadas como desfavoráveis para a 

irrigação de culturas se o índice de adsorção de sódio é superior ou igual a 

5 e/ou o índice de potabilidade em termos de salinidade é superior

À semelhança das águas destinadas ao consumo humano, foi efetuada uma 

uniformização das classes de qualidade da água subterrânea para a irrigação

se a classificação do IBGE (2013). 

Uniformização de classes de qualidade da água subterrânea para 

irrigação. 

Mapa de Hidroquímica dos Mananciais 

Subterrâneos da Região Nordeste do 

Brasil (IBGE, 2013)  

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais (IGAM, 2011)

Excelente ----- 

 Favorável 

Média ----- 

Imprópria Desfavorável 

Quer no caso do Mapa da Qualidade da água subterrânea para consumo humano, 

quer no caso do Mapa da Qualidade da água subterrânea para irrigação, e de

com os dados disponíveis, foram também identificados os parâmetros com 

cumprimentos relativamente ao estabelecido na Resolução CONAMA

a Portaria nº 2.914/2011. 

A identificação destes parâmetros físico-químicos teve por 

, em geral, e os dados disponibilizados pela CERB (201

no tocante ao cloreto, fluoreto, ferro e nitrato, considerando os 

máximos permitidos da Resolução CONAMA n.º 396/2008, mas também da Portaria nº 
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inferior ou igual a 3,33. Foram classificadas como desfavoráveis para a 

irrigação de culturas se o índice de adsorção de sódio é superior ou igual a 

5 e/ou o índice de potabilidade em termos de salinidade é superior a 3,33. 

À semelhança das águas destinadas ao consumo humano, foi efetuada uma 

uniformização das classes de qualidade da água subterrânea para a irrigação, 

classes de qualidade da água subterrânea para 

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais (IGAM, 2011)  

 

Qualidade da água subterrânea para consumo humano, 

quer no caso do Mapa da Qualidade da água subterrânea para irrigação, e de acordo 

foram também identificados os parâmetros com 

Resolução CONAMA n.º 396/2008 

 base estudos 

CERB (2014), em 

, considerando os valores 

, mas também da Portaria nº 
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Figura 16 – Poços do SIAGAS
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Poços do SIAGAS  (Mapa 54 do Volume 9, reduzido)

 

 

do Volume 9, reduzido) . 
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Figura 17 – Fácies hidroquímica
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Fácies hidroquímica s (Mapa 55 do Volume 9, reduzido).
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do Volume 9, reduzido).  
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Figura 18 – Qualidade da água subterrânea para consumo humano
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Qualidade da água subterrânea para consumo humano

Volume 9, reduzido). 

 

 

Qualidade da água subterrânea para consumo humano  (Mapa 56 do 
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LEGENDA: 
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Figura 19 – Qualidade da água subterrânea para irrigação (Mapa 
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Qualidade da água subterrânea para irrigação (Mapa 57

reduzido). 

 

 

57 do Volume 9, 
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2.2.2. Qualidade da água subterrânea do Alto S. Francisco

Os dados disponíveis sobre a qualidade da água subterrânea no Alto S. Francisco são 

relativamente reduzidos, não estando disponíveis dados sistemáticos sobre os 

principais parâmetros físico

A maioria dos Planos Diretores de Recursos Hídricos estão ainda a ser elaborados e o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (datado de 2011 e onde se 

inclui a totalidade da região) não apresenta informação significativa sobre as águas 

subterrâneas para esta região, atendendo à carência de dados registrada à data da 

sua elaboração.  

Mesmo o Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio das Velhas, que está em fase 

final de elaboração (ECOPLAN & SKILL, 2015), não apresenta quaisquer dados 

relativos à qualidade da água subterrânea. É referido no mesmo que 

águas subterrâneas, embora tenham sido encaminhados à COPASA e às prefeituras 

municipais ofícios com a solicitação de dados de monitoramento de qualidade das 

águas, até o momento do fec

Por outro lado, o mapa do IBGE (2013) relativo à hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste não abrange a região e a informação constante no 

Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM, 2014

sobre a condutividade elétrica.

A bacia do Jequitai (limite Norte da região) é assim a única que apresenta dados de 

mais parâmetros caracterizadores da qualidade da água subterrânea, quer decorrente 

da rede de monitoramento instalada a Norte do estado de Minas Gerais, quer de 

estudos específicos nesta bacia.

O Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da UPGRH SF6 

(SEMAD et. al., 2010) apresenta os resultados do monitoramento, entre 2005 e 2006, 

nas bacias hidrográficas dos 

(limite Norte do Alto S. Francisco). Muito embora o IGAM tenha apresentado, em 2013, 

no escopo do Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas em Minas Gerais, 

dados de qualidade da água subterrânea nas sub

(Alto São Francisco) e Pacuí (Médio São Francisco)

entre 2005 e 2011, a informação disponível é conjunta para a globalidade das mesmas 
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Qualidade da água subterrânea do Alto S. Francisco  

Os dados disponíveis sobre a qualidade da água subterrânea no Alto S. Francisco são 

relativamente reduzidos, não estando disponíveis dados sistemáticos sobre os 

principais parâmetros físico-químicos.  

A maioria dos Planos Diretores de Recursos Hídricos estão ainda a ser elaborados e o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (datado de 2011 e onde se 

inclui a totalidade da região) não apresenta informação significativa sobre as águas 

neas para esta região, atendendo à carência de dados registrada à data da 

Mesmo o Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio das Velhas, que está em fase 

final de elaboração (ECOPLAN & SKILL, 2015), não apresenta quaisquer dados 

qualidade da água subterrânea. É referido no mesmo que 

águas subterrâneas, embora tenham sido encaminhados à COPASA e às prefeituras 

municipais ofícios com a solicitação de dados de monitoramento de qualidade das 

águas, até o momento do fechamento do relatório não foram obtidas tais informações

Por outro lado, o mapa do IBGE (2013) relativo à hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste não abrange a região e a informação constante no 

Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM, 2014b) apenas apresenta informação regional 

sobre a condutividade elétrica. 

A bacia do Jequitai (limite Norte da região) é assim a única que apresenta dados de 

mais parâmetros caracterizadores da qualidade da água subterrânea, quer decorrente 

ramento instalada a Norte do estado de Minas Gerais, quer de 

estudos específicos nesta bacia. 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da UPGRH SF6 

, 2010) apresenta os resultados do monitoramento, entre 2005 e 2006, 

bacias hidrográficas dos rios Jequitai, Pacuí e de trechos do Rio São Francisco

(limite Norte do Alto S. Francisco). Muito embora o IGAM tenha apresentado, em 2013, 

do Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas em Minas Gerais, 

alidade da água subterrânea nas sub-bacias da UPGRH SF6 (Jequitai 

(Alto São Francisco) e Pacuí (Médio São Francisco) para o período compreendido 

entre 2005 e 2011, a informação disponível é conjunta para a globalidade das mesmas 
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Os dados disponíveis sobre a qualidade da água subterrânea no Alto S. Francisco são 

relativamente reduzidos, não estando disponíveis dados sistemáticos sobre os 

A maioria dos Planos Diretores de Recursos Hídricos estão ainda a ser elaborados e o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (datado de 2011 e onde se 

inclui a totalidade da região) não apresenta informação significativa sobre as águas 

neas para esta região, atendendo à carência de dados registrada à data da 

Mesmo o Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio das Velhas, que está em fase 

final de elaboração (ECOPLAN & SKILL, 2015), não apresenta quaisquer dados 

qualidade da água subterrânea. É referido no mesmo que com relação às 

águas subterrâneas, embora tenham sido encaminhados à COPASA e às prefeituras 

municipais ofícios com a solicitação de dados de monitoramento de qualidade das 

hamento do relatório não foram obtidas tais informações. 

Por outro lado, o mapa do IBGE (2013) relativo à hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste não abrange a região e a informação constante no 

) apenas apresenta informação regional 

A bacia do Jequitai (limite Norte da região) é assim a única que apresenta dados de 

mais parâmetros caracterizadores da qualidade da água subterrânea, quer decorrente 

ramento instalada a Norte do estado de Minas Gerais, quer de 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da UPGRH SF6 

, 2010) apresenta os resultados do monitoramento, entre 2005 e 2006, 

rios Jequitai, Pacuí e de trechos do Rio São Francisco 

(limite Norte do Alto S. Francisco). Muito embora o IGAM tenha apresentado, em 2013, 

do Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas em Minas Gerais, 

bacias da UPGRH SF6 (Jequitai 

para o período compreendido 

entre 2005 e 2011, a informação disponível é conjunta para a globalidade das mesmas 
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que abrangem o sistema a

informação constante no referido PDRH, relativa a 2005/2006, como representativa da 

qualidade da água subterrânea da sub

complementando a mesma com dados disponibil

SOUZA (2013) e SOUZA et. al.

Quadro 51 – Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Alto São 

Sub-bacia hidrográfica  

Jequitai  

Plano Diretor de Recursos Hídricos das 

Bacias Hidrográficas da UPGRH SF6 

(SEMAD 

da qualidade das águas subterrâneas 

do Norte de Minas Gerais (IGAM, 

2013; 2014), SOUZA (2013), SOUZA 

Velhas 

Entorno Represa de Três 

Marias 

Paraopeba 

Pará 

Rio de Janeiro/Formoso 

Alto Mineiros do Alto S. 

Francisco 

s.i. – sem informação. 

 

A. QUALIDADE GERAL D

O Mapa Hidrogeológico do Brasil

Alto S. Francisco como tendo 

condutividade inferior a 500

própria, quer para o consumo humano, quer para a irrigação, quer para os restantes 

usos. De forma muito circunscrita, em al

Contagem, Ibirité; sub-bacias Paraopeba e Velhas), a qualidade da água é menor 
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que abrangem o sistema aquífero Bambuí. Desta forma, optou-se por considerar a 

informação constante no referido PDRH, relativa a 2005/2006, como representativa da 

qualidade da água subterrânea da sub-bacia do Jequitai no Alto S. Francisco, 

complementando a mesma com dados disponibilizados em IGAM (2013, 2014), 

et. al. (2014). 

Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Alto São 

Francisco. 

Fontes de informação 

Plano Diretor de Recursos Hídricos das 

Bacias Hidrográficas da UPGRH SF6 

(SEMAD et. al., 2010), Monitoramento 

da qualidade das águas subterrâneas 

do Norte de Minas Gerais (IGAM, 

2013; 2014), SOUZA (2013), SOUZA 

et. al.(2014) 

Mapa hidrogeológico do Brasil a

Milionésimo, à escala 1:5.000.000 

(CPRM, 2014

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais (IGAM, 2011)

Inventário de áreas contaminadas do 

Estado de Minas Gerais (FEAM, 

2014)

s.i. 

s.i. 

s.i. 

s.i. 

s.i. 

s.i. 

A. QUALIDADE GERAL D A REGIÃO 

Mapa Hidrogeológico do Brasil classifica a quase totalidade da água subterrânea do 

Alto S. Francisco como tendo muito fraca a fraca mineralização  (94% da região com 

condutividade inferior a 500 µS/cm), possuindo, deste ponto de vista, 

quer para o consumo humano, quer para a irrigação, quer para os restantes 

usos. De forma muito circunscrita, em alguns municípios do Sul da região (Betim, 

bacias Paraopeba e Velhas), a qualidade da água é menor 

 

se por considerar a 

informação constante no referido PDRH, relativa a 2005/2006, como representativa da 

bacia do Jequitai no Alto S. Francisco, 

izados em IGAM (2013, 2014), 

Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Alto São 

Mapa hidrogeológico do Brasil ao 

Milionésimo, à escala 1:5.000.000 

(CPRM, 2014b) 

 

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais (IGAM, 2011) 

 

Inventário de áreas contaminadas do 

Estado de Minas Gerais (FEAM, 

2014) 

classifica a quase totalidade da água subterrânea do 

(94% da região com 

µS/cm), possuindo, deste ponto de vista, qualidade 

quer para o consumo humano, quer para a irrigação, quer para os restantes 

guns municípios do Sul da região (Betim, 

bacias Paraopeba e Velhas), a qualidade da água é menor 
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devido à moderada a excessiva mineralização

2.000 µS/cm). 

Figura 20 – Distribuição da condutividade elétrica no Alto S. F rancisco.

A informação disponível para 1.882 poços cadastrados no SIAGAS e as sete estações 

de monitoramento do RIMAS (que se encontram a monitorar os depósitos coluvio

eluvionares) são consonantes com

SIAGAS apresentam condutividades elétricas <

<150 µS/cm. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais

Alto S. Francisco), considera que a m

Alto S. Francisco apresenta 

potabilidade, sendo portanto próprias

casos boas para a irrigação 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da UPGRH SF6

(SEMAD et. al., 2010) confirma a reduzida mineralização das águas subterrâneas da 

sub-bacia do Jequitai. À exceção das águas armazenadas no domínio cárstico (que 

abrange parte significativa da sub

duras e, portanto, com propensão à formação de sais insolúveis, as restantes águas 

subterrâneas desta bacia (armazenadas nas aluviões, nos quartzitos, nas rochas 

cretácicas e nos depósitos terciários 

76%
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moderada a excessiva mineralização  (condutividade elétrica entre 500 e 

Distribuição da condutividade elétrica no Alto S. F rancisco.

A informação disponível para 1.882 poços cadastrados no SIAGAS e as sete estações 

de monitoramento do RIMAS (que se encontram a monitorar os depósitos coluvio

eluvionares) são consonantes com esta classificação. De fato, 90% das captações do 

SIAGAS apresentam condutividades elétricas <500 µS/cm e os poços do RIMAS 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (que inclui a totalidade do 

Alto S. Francisco), considera que a maior parte do território abrangido pela região do 

Alto S. Francisco apresenta águas boas (28%) a toleráveis (72%)

sendo portanto próprias para o abastecimento público 

casos boas para a irrigação de culturas. 

Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da UPGRH SF6

2010) confirma a reduzida mineralização das águas subterrâneas da 

bacia do Jequitai. À exceção das águas armazenadas no domínio cárstico (que 

a da sub-bacia do Jequitai), em que estas se apresentam 

duras e, portanto, com propensão à formação de sais insolúveis, as restantes águas 

subterrâneas desta bacia (armazenadas nas aluviões, nos quartzitos, nas rochas 

cretácicas e nos depósitos terciários e quaternários) apresentam

18%6%

S. Francisco Alto

< 150 µS/cm

150 - 500 µS/cm

500 - 1.000 µS/cm

1.000 - 2.000 µS/cm

2.000 - 3.000 µS/cm

3.000 - 4.000 µS/cm

> 4.000 µS/cm

 

do rio São Francisco: 87 

(condutividade elétrica entre 500 e 

 

Distribuição da condutividade elétrica no Alto S. F rancisco.  

A informação disponível para 1.882 poços cadastrados no SIAGAS e as sete estações 

de monitoramento do RIMAS (que se encontram a monitorar os depósitos coluvio-

esta classificação. De fato, 90% das captações do 

µS/cm e os poços do RIMAS 

(que inclui a totalidade do 

aior parte do território abrangido pela região do 

(72%) em termos de 

abastecimento público e em todos os 

Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da UPGRH SF6 

2010) confirma a reduzida mineralização das águas subterrâneas da 

bacia do Jequitai. À exceção das águas armazenadas no domínio cárstico (que 

bacia do Jequitai), em que estas se apresentam 

duras e, portanto, com propensão à formação de sais insolúveis, as restantes águas 

subterrâneas desta bacia (armazenadas nas aluviões, nos quartzitos, nas rochas 

e quaternários) apresentam-se pouco 

< 150 µS/cm

500 µS/cm

1.000 µS/cm

2.000 µS/cm

3.000 µS/cm

4.000 µS/cm

> 4.000 µS/cm



 

88 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

mineralizadas  (com condutividades compreendidas entre 153 e 1.600 µS/cm), 

brandas e sem problemas de qualidade significativos para a maioria dos parâmetros 

físico-químicos.  

Neste plano são contudo identificados

consumo humano  das águas subterrâneas na bacia do rio Jequitai (aquífero 

Bambuí). Esses problemas de qualidade estão sobretudo associados a parâmetros 

microbiológicos (coliformes termotolerantes) e, de forma, localizada a agrot

alguns metais.  

Foram registradas situações de 

São João da Lagoa relacionados com os 

triclorofenol , comprometendo a sua potabilidade. Embora condicionem a qualidade 

da água subterrânea para o consumo humano, as concentrações médias de 

ferro, chumbo e manganês

Patos, Montes Claros e São João da Lagoa são muito próximas dos limites estipulados 

na Resolução CONAMA n.

Para além dos problemas de qualidade para o consumo humano, as concentrações de 

manganês tornam as águas desta bacia 

irrigação, enquanto o ferro limita a utilização para a irrigação. SOUZA (2013) refere 

ainda poços com violações do parâmetro 

relativamente ao arsênio  que também alteram a potabilidade da água

humano (nos termos da Portaria do MS n

Quadro 52 – Parâmetros com 

Parâmetros com des cumprimento

Triclorofenol, clordano, alumínio, ferro, 

chumbo e manganês 

Alumínio, ferro, chumbo, nitrato e 

manganês 

Arsênio 

Fonte: SEMAD et. al. , 2010; SOUSA, 2013; IGAM, 2014; SOUZA 

A maioria destes municípios abrange o aquífero cárstico do Grupo Bambuí, que devido 

à permeabilidade secundária adquirida pela carstificação permite que
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(com condutividades compreendidas entre 153 e 1.600 µS/cm), 

brandas e sem problemas de qualidade significativos para a maioria dos parâmetros 

Neste plano são contudo identificados alguns p roblemas de qualidade para o 

das águas subterrâneas na bacia do rio Jequitai (aquífero 

Bambuí). Esses problemas de qualidade estão sobretudo associados a parâmetros 

microbiológicos (coliformes termotolerantes) e, de forma, localizada a agrot

Foram registradas situações de descumprimento nos municípios de Montes Claros e 

São João da Lagoa relacionados com os agrotóxicos clordano 

, comprometendo a sua potabilidade. Embora condicionem a qualidade 

da água subterrânea para o consumo humano, as concentrações médias de 

ferro, chumbo e manganês , obtidas nos municípios de Eng. Navarro, Lagoas dos 

Patos, Montes Claros e São João da Lagoa são muito próximas dos limites estipulados 

.º 396/2008 de 3 de Abril.  

Para além dos problemas de qualidade para o consumo humano, as concentrações de 

manganês tornam as águas desta bacia impróprias para a dessedentação animal e 

irrigação, enquanto o ferro limita a utilização para a irrigação. SOUZA (2013) refere 

ainda poços com violações do parâmetro nitrato  e o IGAM (2014) violações 

que também alteram a potabilidade da água 

humano (nos termos da Portaria do MS n.º 2914/2011). 

Parâmetros com descumprimento na bacia do Jequitai.

cumprimento  Municípios 

Triclorofenol, clordano, alumínio, ferro, 

 
Montes Claros, São João da Lagoa

Alumínio, ferro, chumbo, nitrato e Engº Navarro, Lagoa dos Patos, Montes Claros e São João da 

Lagoa 

Francisco Dumont 

, 2010; SOUSA, 2013; IGAM, 2014; SOUZA et. al. , 2014.

maioria destes municípios abrange o aquífero cárstico do Grupo Bambuí, que devido 

à permeabilidade secundária adquirida pela carstificação permite que

 

(com condutividades compreendidas entre 153 e 1.600 µS/cm), 

brandas e sem problemas de qualidade significativos para a maioria dos parâmetros 

roblemas de qualidade para o 

das águas subterrâneas na bacia do rio Jequitai (aquífero 

Bambuí). Esses problemas de qualidade estão sobretudo associados a parâmetros 

microbiológicos (coliformes termotolerantes) e, de forma, localizada a agrotóxicos e a 

cumprimento nos municípios de Montes Claros e 

agrotóxicos clordano e 2, 4, 6 

, comprometendo a sua potabilidade. Embora condicionem a qualidade 

da água subterrânea para o consumo humano, as concentrações médias de alumínio, 

, obtidas nos municípios de Eng. Navarro, Lagoas dos 

Patos, Montes Claros e São João da Lagoa são muito próximas dos limites estipulados 

Para além dos problemas de qualidade para o consumo humano, as concentrações de 

para a dessedentação animal e 

irrigação, enquanto o ferro limita a utilização para a irrigação. SOUZA (2013) refere 

e o IGAM (2014) violações 

 para o consumo 

cumprimento na bacia do Jequitai.  

Montes Claros, São João da Lagoa 

Engº Navarro, Lagoa dos Patos, Montes Claros e São João da 

, 2014. 

maioria destes municípios abrange o aquífero cárstico do Grupo Bambuí, que devido 

à permeabilidade secundária adquirida pela carstificação permite que, com maior 
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facilidade, ocorra a mobilização de poluentes em profundidade. O município de Lagoa 

dos Patos é o único que não abrange o aquífero carbonatado aflorante do Grupo 

Bambuí, podendo contudo existir uma relação com a maior facilidade de circulação de 

contaminantes ao longo das fraturas no membro terrígeno do Grupo Bambuí.

As elevadas concentrações de fe

no monitoramento levado a cabo pelo IGAM

nas bacias hidrográficas do Norte de Minas Gerais (aquífero Bambuí). Em alguns 

casos, os problemas de qualidade obrigaram inc

poços ou ao tratamento prévio.

SOUZA et. al. (2014) refere que alguns destes parâmetros não são esperados para 

águas subterrâneas em ambientes cársticos e suspeita

possam estar contribuindo par

de avaliações mais detalhadas, em cada poço, para verificar o excesso destes 

constituintes que tornam uma 

para consumo humano.  

As reduzidas concentrações de sódio e a condutividade relativamente moderada 

tornam as águas subterrâneas da sub

salinização e baixo de alcalização dos solos que forem regados com as mesmas. 

Estas águas podem assim ser utilizadas em qua

grau de lixiviação moderado e com culturas tolerantes aos sais.

Para as restantes seis sub

qualidade da água subterrânea. Inclusivamente, nos casos em que já foi elaborado

respectivo Plano Diretor de Recursos Hídricos (caso do Rios Pará (2008) e das Velhas 

(2015)) são consideradas de particular importância as ações tendo em vista o 

monitoramento e o conhecimento da qualidade da água subterrânea.

É num contexto de reduzido

que o IGAM (2012) tem previsto os seguintes dois projetos de monitoramento das 

águas subterrâneas em bacias hidrográficas do Alto S. Francisco:

• Estruturação da rede de monitoramento das águas subterrâ

bacia do Rio das Velhas, ação já prevista no Plano Diretor de Recursos 
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ocorra a mobilização de poluentes em profundidade. O município de Lagoa 

é o único que não abrange o aquífero carbonatado aflorante do Grupo 

Bambuí, podendo contudo existir uma relação com a maior facilidade de circulação de 

contaminantes ao longo das fraturas no membro terrígeno do Grupo Bambuí.

As elevadas concentrações de ferro, alumínio e manganês são igualmente observadas 

monitoramento levado a cabo pelo IGAM, entre 2005 e 2013 (IGAM, 2013, 2014), 

nas bacias hidrográficas do Norte de Minas Gerais (aquífero Bambuí). Em alguns 

casos, os problemas de qualidade obrigaram inclusivamente a restrições de uso de 

poços ou ao tratamento prévio. 

refere que alguns destes parâmetros não são esperados para 

águas subterrâneas em ambientes cársticos e suspeita-se que os poços de extração 

possam estar contribuindo para estes valores. Estes autores referem a necessidade 

de avaliações mais detalhadas, em cada poço, para verificar o excesso destes 

uma parcela considerável dos poços inapropriada, inclusive 

rações de sódio e a condutividade relativamente moderada 

tornam as águas subterrâneas da sub-bacia do Jequitai com um risco médio de 

salinização e baixo de alcalização dos solos que forem regados com as mesmas. 

Estas águas podem assim ser utilizadas em quase todo o tipo de solos ou com um 

grau de lixiviação moderado e com culturas tolerantes aos sais. 

Para as restantes seis sub-bacias hidrográficas não existe informação sobre a 

qualidade da água subterrânea. Inclusivamente, nos casos em que já foi elaborado

tivo Plano Diretor de Recursos Hídricos (caso do Rios Pará (2008) e das Velhas 

(2015)) são consideradas de particular importância as ações tendo em vista o 

monitoramento e o conhecimento da qualidade da água subterrânea. 

É num contexto de reduzido conhecimento da qualidade geral das águas subterrâneas 

que o IGAM (2012) tem previsto os seguintes dois projetos de monitoramento das 

águas subterrâneas em bacias hidrográficas do Alto S. Francisco: 

Estruturação da rede de monitoramento das águas subterrâ

bacia do Rio das Velhas, ação já prevista no Plano Diretor de Recursos 
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ocorra a mobilização de poluentes em profundidade. O município de Lagoa 

é o único que não abrange o aquífero carbonatado aflorante do Grupo 

Bambuí, podendo contudo existir uma relação com a maior facilidade de circulação de 

contaminantes ao longo das fraturas no membro terrígeno do Grupo Bambuí. 

rro, alumínio e manganês são igualmente observadas 

, entre 2005 e 2013 (IGAM, 2013, 2014), 

nas bacias hidrográficas do Norte de Minas Gerais (aquífero Bambuí). Em alguns 

lusivamente a restrições de uso de 

refere que alguns destes parâmetros não são esperados para 

se que os poços de extração 

a estes valores. Estes autores referem a necessidade 

de avaliações mais detalhadas, em cada poço, para verificar o excesso destes 

parcela considerável dos poços inapropriada, inclusive 

rações de sódio e a condutividade relativamente moderada 

bacia do Jequitai com um risco médio de 

salinização e baixo de alcalização dos solos que forem regados com as mesmas. 

se todo o tipo de solos ou com um 

bacias hidrográficas não existe informação sobre a 

qualidade da água subterrânea. Inclusivamente, nos casos em que já foi elaborado o 

tivo Plano Diretor de Recursos Hídricos (caso do Rios Pará (2008) e das Velhas 

(2015)) são consideradas de particular importância as ações tendo em vista o 

conhecimento da qualidade geral das águas subterrâneas 

que o IGAM (2012) tem previsto os seguintes dois projetos de monitoramento das 

Estruturação da rede de monitoramento das águas subterrâneas na 

bacia do Rio das Velhas, ação já prevista no Plano Diretor de Recursos 



 

90 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

Hídricos da Bacia do Rio das Velhas 

escopo do gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos;

• Modernização do Programa de Monitoramento das Águas Su

das Sub-bacias dos Rios Verde Grande, Riachão e Jequitaí.

Embora não existam dados representativos da qualidade global das águas 

subterrâneas destas sub

comprometimento das mesmas em áreas contaminadas do 

O último inventário da FEAM relativamente a áreas contaminadas, datado de 2014, 

identifica no Alto S. Francisco 

áreas contaminadas  (FEAM,

Deste universo, 92 áreas já foram sujeitas a reabilitação (

postos de combustível, sendo que 99% se localizam na sub

sub-bacia Paraopeba) e sete correspondem a áreas reabilitadas para o uso declarado, 

mas ainda se encontram em fase de monitoramento (áreas com ativida

sub-bacia das Velhas, em que se registrava contaminação com arsênio). 

Os problemas de contaminação das águas subterrâneas com arsênio são conhecidos 

há vários anos na sub-bacia das Velhas, sobretudo no município de Ouro Preto 

(GONÇALVES et. al., sem data; BORBA 

problemas de qualidade tanto têm origem na longa história da atividade mineradora, 

como no contexto geológico natural.

Encontram-se assim atualmente no cadastro da FEAM (2014), 223 áreas em

águas subterrâneas apresentam problemas de qualidade. Estão atualmente em curso 

ações de intervenção/remediação em 50 áreas distribuídas entre as sub

Velhas (56%), Paraopeba (18%), Pará (16%) e Entorno Represa de Três Marias 

(10%). 

A principal atividade contaminadora são os postos de combustíveis (83%), estando 

identificadas 175 áreas, das quais 60% localizadas no município de Belo Horizonte 

(sub-bacia das Velhas, aquífero Embasamento Fraturado Indiferenciado), seguida da 

indústria metalúrgica (17) e das ferrovias (14).
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Hídricos da Bacia do Rio das Velhas (ECOPLAN & SKILL, 2015) 

do gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos;

Modernização do Programa de Monitoramento das Águas Su

bacias dos Rios Verde Grande, Riachão e Jequitaí.

Embora não existam dados representativos da qualidade global das águas 

subterrâneas destas sub-bacias, existem dados sobre situações pontuais de 

comprometimento das mesmas em áreas contaminadas do estado de Minas Gerais. 

O último inventário da FEAM relativamente a áreas contaminadas, datado de 2014, 

identifica no Alto S. Francisco 322 áreas incluídas no sistema de gerenciamento de 

(FEAM, 2014).  

Deste universo, 92 áreas já foram sujeitas a reabilitação (todas correspondentes a 

postos de combustível, sendo que 99% se localizam na sub-bacia das Velhas e 1% na 

bacia Paraopeba) e sete correspondem a áreas reabilitadas para o uso declarado, 

mas ainda se encontram em fase de monitoramento (áreas com ativida

bacia das Velhas, em que se registrava contaminação com arsênio). 

Os problemas de contaminação das águas subterrâneas com arsênio são conhecidos 

bacia das Velhas, sobretudo no município de Ouro Preto 

, sem data; BORBA et. al., 2004). Estes autores referem que os 

problemas de qualidade tanto têm origem na longa história da atividade mineradora, 

como no contexto geológico natural. 

se assim atualmente no cadastro da FEAM (2014), 223 áreas em

águas subterrâneas apresentam problemas de qualidade. Estão atualmente em curso 

ações de intervenção/remediação em 50 áreas distribuídas entre as sub

Velhas (56%), Paraopeba (18%), Pará (16%) e Entorno Represa de Três Marias 

ncipal atividade contaminadora são os postos de combustíveis (83%), estando 

identificadas 175 áreas, das quais 60% localizadas no município de Belo Horizonte 

bacia das Velhas, aquífero Embasamento Fraturado Indiferenciado), seguida da 

rgica (17) e das ferrovias (14). 

 

(ECOPLAN & SKILL, 2015) no 

do gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos; 

Modernização do Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas 

bacias dos Rios Verde Grande, Riachão e Jequitaí. 

Embora não existam dados representativos da qualidade global das águas 

bacias, existem dados sobre situações pontuais de 

stado de Minas Gerais.  

O último inventário da FEAM relativamente a áreas contaminadas, datado de 2014, 

322 áreas incluídas no sistema de gerenciamento de 

todas correspondentes a 

bacia das Velhas e 1% na 

bacia Paraopeba) e sete correspondem a áreas reabilitadas para o uso declarado, 

mas ainda se encontram em fase de monitoramento (áreas com atividade mineira, na 

bacia das Velhas, em que se registrava contaminação com arsênio).  

Os problemas de contaminação das águas subterrâneas com arsênio são conhecidos 

bacia das Velhas, sobretudo no município de Ouro Preto 

, 2004). Estes autores referem que os 

problemas de qualidade tanto têm origem na longa história da atividade mineradora, 

se assim atualmente no cadastro da FEAM (2014), 223 áreas em que as 

águas subterrâneas apresentam problemas de qualidade. Estão atualmente em curso 

ações de intervenção/remediação em 50 áreas distribuídas entre as sub-bacias das 

Velhas (56%), Paraopeba (18%), Pará (16%) e Entorno Represa de Três Marias 

ncipal atividade contaminadora são os postos de combustíveis (83%), estando 

identificadas 175 áreas, das quais 60% localizadas no município de Belo Horizonte 

bacia das Velhas, aquífero Embasamento Fraturado Indiferenciado), seguida da 
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Enquanto nas situações de vazamento ou infiltração de postos de combustíveis e 

ferrovias, os principais contaminantes são os 

metalúrgica é responsável por situações de comprometimento da qualida

devido a elevadas concentrações de metais como 

cromo, alumínio, chumbo, prata, arsênio, bário, zin co, tálio, molibdénio, fluoreto, 

antraceno, fenantreno, clorofórmio, benzeno, bário 

Para além da indústria meta

casos de contaminação das águas subterrâneas com hidrocarbonetos, arsênio, nitrato, 

chumbo, antimônio, manganês, ferro e outros metais. 

Na sub-bacia das Velhas existe também uma área em que a ág

contaminada com cromo, alumínio, chumbo, cobalto e manganês devido à disposição 

de resíduos do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Por fim, refiram-se os problemas de qualidade da água subterrânea em duas áreas de 

depósito de resíduos sólidos urbanos (lixões localizados na sub

Nestas áreas, que atualmente se encontram em fase de investigação confirmatória, 

verificam-se problemas de qualidade relacionados com cádmio, alumínio, arsênio, 

bário, chumbo, cromo, mercúrio
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situações de vazamento ou infiltração de postos de combustíveis e 

os principais contaminantes são os hidrocarbonetos

metalúrgica é responsável por situações de comprometimento da qualida

devido a elevadas concentrações de metais como cobalto, cádmio, manganês, 

cromo, alumínio, chumbo, prata, arsênio, bário, zin co, tálio, molibdénio, fluoreto, 

antraceno, fenantreno, clorofórmio, benzeno, bário e ferro . 

Para além da indústria metalúrgica, devido à indústria química estão identificados oito 

casos de contaminação das águas subterrâneas com hidrocarbonetos, arsênio, nitrato, 

, manganês, ferro e outros metais.  

bacia das Velhas existe também uma área em que a água subterrânea está 

contaminada com cromo, alumínio, chumbo, cobalto e manganês devido à disposição 

de resíduos do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. 

se os problemas de qualidade da água subterrânea em duas áreas de 

os sólidos urbanos (lixões localizados na sub-bacia das Velhas). 

que atualmente se encontram em fase de investigação confirmatória, 

se problemas de qualidade relacionados com cádmio, alumínio, arsênio, 

bário, chumbo, cromo, mercúrio e níquel. 

 

do rio São Francisco: 91 

situações de vazamento ou infiltração de postos de combustíveis e 

hidrocarbonetos , a indústria 

metalúrgica é responsável por situações de comprometimento da qualidade da água 

cobalto, cádmio, manganês, 

cromo, alumínio, chumbo, prata, arsênio, bário, zin co, tálio, molibdénio, fluoreto, 

lúrgica, devido à indústria química estão identificados oito 

casos de contaminação das águas subterrâneas com hidrocarbonetos, arsênio, nitrato, 

ua subterrânea está 

contaminada com cromo, alumínio, chumbo, cobalto e manganês devido à disposição 

se os problemas de qualidade da água subterrânea em duas áreas de 

bacia das Velhas). 

que atualmente se encontram em fase de investigação confirmatória, 

se problemas de qualidade relacionados com cádmio, alumínio, arsênio, 
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Figura 21 – Inventário de áreas contaminadas com comprometiment o das águas 

subterrâneas no Alto S. Francisco
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Inventário de áreas contaminadas com comprometiment o das águas 

subterrâneas no Alto S. Francisco  (Mapa 58 do Volume 9, reduzido)

Fonte: FEAM, 2014. 

 

 

Inventário de áreas contaminadas com comprometiment o das águas 

do Volume 9, reduzido) . 
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B. AQUÍFEROS 

Embora exista informação que permita uma 

da região, não existe informação específica para a maioria dos a

pelo Mapa hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Refira-se que, apesar do sistema aquífero Bambuí ocupar aproxi

Alto S. Francisco, os dados disponíveis para a caracterização restringem

bacia Jequitai (5% da região).

No caso do aquífero depósito aluvionar, embora estejam atualmente instalados sete 

poços de monitoramento, distribuídos pelos 

Horizonte, na fase atual de implantação da rede de monitoramento não estão ainda 

disponíveis análises físico-

Quadro 53 – Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

Aquífero 

Formação Gandarela

Grupo Bambuí, unidade carbonática

Grupo Bambuí, unidade terrígena

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Grupo Mata do Corda

Depósito Aluvionar

Grupo Areado 

De acordo com os dados secundários 

principais características hidroquímicas das águas subterrâneas armazenadas nos 

aquíferos que ocorrem no Alto S. Francisco. 

 

FORMAÇÃO GANDARELA

As águas armazenadas neste aquífero são calco

ou essencialmente cálcicas, evidenciando a influência da dissolução da dolomita. 
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Embora exista informação que permita uma caracterização geral da qualidade da água 

da região, não existe informação específica para a maioria dos aquíferos identificados 

pelo Mapa hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b). 

apesar do sistema aquífero Bambuí ocupar aproximadamente 58% do 

Alto S. Francisco, os dados disponíveis para a caracterização restringem

bacia Jequitai (5% da região). 

No caso do aquífero depósito aluvionar, embora estejam atualmente instalados sete 

poços de monitoramento, distribuídos pelos municípios de Mateus Leme, Itaúna e Belo 

Horizonte, na fase atual de implantação da rede de monitoramento não estão ainda 

-químicas. 

Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

aquíferos do Alto S. Francisco. 

Fonte bibliográfica

Formação Gandarela MOURÃO et. al.(2008), MOURÃO (2007)

Grupo Bambuí, unidade carbonática 
Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas da UPGRH SF6 (SEMAD 

IGAM (2013, 2014), SOUZA (2013), SOUZA 

al.(2014). 
Grupo Bambuí, unidade terrígena 

Embasamento Fraturado Indiferenciado s.i. 

Grupo Mata do Corda s.i. 

Depósito Aluvionar s.i. 

 s.i. 

De acordo com os dados secundários disponíveis, apresentam-se seguidamente as 

principais características hidroquímicas das águas subterrâneas armazenadas nos 

eros que ocorrem no Alto S. Francisco.  

FORMAÇÃO GANDARELA 

As águas armazenadas neste aquífero são calco-magnesianas, magnesian

ou essencialmente cálcicas, evidenciando a influência da dissolução da dolomita. 

 

do rio São Francisco: 93 

caracterização geral da qualidade da água 

eros identificados 

madamente 58% do 

Alto S. Francisco, os dados disponíveis para a caracterização restringem-se à sub-

No caso do aquífero depósito aluvionar, embora estejam atualmente instalados sete 

municípios de Mateus Leme, Itaúna e Belo 

Horizonte, na fase atual de implantação da rede de monitoramento não estão ainda 

Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

Fonte bibliográfica  

(2008), MOURÃO (2007) 

Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas da UPGRH SF6 (SEMAD et. al., 2010), 

IGAM (2013, 2014), SOUZA (2013), SOUZA et. 

se seguidamente as 

principais características hidroquímicas das águas subterrâneas armazenadas nos 

magnesianas, magnesianas-cálcicas 

ou essencialmente cálcicas, evidenciando a influência da dissolução da dolomita. 
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Possuem uma assinatura química bastante característica, sendo as diferenças 

restritas às variações nas concentrações de cálcio e magnésio.

Caracterizam-se pela fraca mineralização, tendo os trabalhos de MOURÃO (2007) e 

MOURÃO et. al.(2008) obtido valores compreendidos entre 73,0 e 126,0 

média de 95,3 µS/cm, e pH entre 6,8 a 8,4.

É relativamente comum a presença de ferro total em concentrações superiores a

0,3 mg/l e, pontualmente, concentrações médias de níquel de 0,02 mg/l, ou seja, em 

ambos os casos, acima dos valores máximos permitidos pela Resolução 

CONAMA n.º 396 de 2008. O nitrato foi encontrado em grande parte das análises 

realizadas, mas sempre em 

 

GRUPO BAMBUÍ, UNIDAD

A informação sobre a qualidade da água subterrânea do a

relativamente reduzida, restringindo

Norte do estado de Minas Gerais e que dizem respeito ao membro cárstico

O aquífero Bambuí cárstico apresenta, de modo geral, caráter neutro a levemente 

alcalino (6,5 <pH< 7,5) e salinidade tolerável para consumo humano (condutividade 

elétrica inferior a 1.500 µS/cm)

fácies predominantemente bicabornatada cálcica.

Conforme referido na caracterização geral da região, na bacia do Jequitai ocorrem 

problemas de qualidade no aquífero cárstico relacionados 

termotolerantes e, de forma localizada, com agrotóxicos, nitrato e alguns metais 

(alumínio, ferro, chumbo e manganês).

Na figura seguinte apresentam

aquífero Bambuí no Norte de Minas com a identificação do

violação de padrões legais relacionados a consumo humano e associados a risco à 

saúde, segundo a Portaria de Potabilidade (Portaria n
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Possuem uma assinatura química bastante característica, sendo as diferenças 

restritas às variações nas concentrações de cálcio e magnésio. 

ca mineralização, tendo os trabalhos de MOURÃO (2007) e 

(2008) obtido valores compreendidos entre 73,0 e 126,0 

S/cm, e pH entre 6,8 a 8,4. 

É relativamente comum a presença de ferro total em concentrações superiores a

mg/l e, pontualmente, concentrações médias de níquel de 0,02 mg/l, ou seja, em 

acima dos valores máximos permitidos pela Resolução 

396 de 2008. O nitrato foi encontrado em grande parte das análises 

realizadas, mas sempre em concentrações baixas (média de 0,51 mg/l). 

GRUPO BAMBUÍ, UNIDADES CARBONÁTICA E TERRÍGENA  

A informação sobre a qualidade da água subterrânea do aquíf

relativamente reduzida, restringindo-se aos dados já apresentados para a porção 

tado de Minas Gerais e que dizem respeito ao membro cárstico

O aquífero Bambuí cárstico apresenta, de modo geral, caráter neutro a levemente 

alcalino (6,5 <pH< 7,5) e salinidade tolerável para consumo humano (condutividade 

µS/cm). Correspondem a águas muito duras e duras com 

fácies predominantemente bicabornatada cálcica. 

Conforme referido na caracterização geral da região, na bacia do Jequitai ocorrem 

problemas de qualidade no aquífero cárstico relacionados com coliformes 

termotolerantes e, de forma localizada, com agrotóxicos, nitrato e alguns metais 

(alumínio, ferro, chumbo e manganês). 

Na figura seguinte apresentam-se os resultados do monitoramento levado a cabo no 

aquífero Bambuí no Norte de Minas com a identificação dos principais parâmetros com 

violação de padrões legais relacionados a consumo humano e associados a risco à 

saúde, segundo a Portaria de Potabilidade (Portaria n.º 2914 de 2011).

 

Possuem uma assinatura química bastante característica, sendo as diferenças 

ca mineralização, tendo os trabalhos de MOURÃO (2007) e 

(2008) obtido valores compreendidos entre 73,0 e 126,0 µS/cm, com 

É relativamente comum a presença de ferro total em concentrações superiores a 

mg/l e, pontualmente, concentrações médias de níquel de 0,02 mg/l, ou seja, em 

acima dos valores máximos permitidos pela Resolução 

396 de 2008. O nitrato foi encontrado em grande parte das análises 

concentrações baixas (média de 0,51 mg/l).  

quífero Bambuí é 

se aos dados já apresentados para a porção 

tado de Minas Gerais e que dizem respeito ao membro cárstico. 

O aquífero Bambuí cárstico apresenta, de modo geral, caráter neutro a levemente 

alcalino (6,5 <pH< 7,5) e salinidade tolerável para consumo humano (condutividade 

. Correspondem a águas muito duras e duras com 

Conforme referido na caracterização geral da região, na bacia do Jequitai ocorrem 

com coliformes 

termotolerantes e, de forma localizada, com agrotóxicos, nitrato e alguns metais 

se os resultados do monitoramento levado a cabo no 

s principais parâmetros com 

violação de padrões legais relacionados a consumo humano e associados a risco à 

º 2914 de 2011). 
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Figura 22 – Violação de padrões legais relacionados a consumo h umano no 

aquífero Bambuí no Alto S. Francisco.
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Violação de padrões legais relacionados a consumo h umano no 

aquífero Bambuí no Alto S. Francisco.  

Fonte: IGAM, 2013. 
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Violação de padrões legais relacionados a consumo h umano no 
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2.2.3. Qualidade da água subterrânea do Médio S. Francisco

Pela sua extensão, abrangendo estados como Minas Gerais e Bahia (o primeiro com 

um Plano Estadual relativamente recente (2011)), bem como diversas bacias 

hidrográficas já com Planos Diretores aprovados, e porque abrange parte do 

Nordeste/semiárido e existe um import

monitoramento (Urucuia), a região do Médio S. Francisco é das que possui atualmente 

mais dados sobre a qualidade da água subterrânea.

Quadro 54 – Fontes de dados de qualidade da água 

Bacia hidrográfica 

Alto Preto 

Monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas do Distrito Federal 

(ADASA, 2015), Revisão e Atualização 

do Plano de Gerenciamento Integrado 

de Recursos Hídricos do 

(ADASA, 2012), Hidroquímica das 

Águas Subterrâneas do Distrito Federal 

Paracatu 
Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio Paracatu (IGAM, 2006)

Pacuí Monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas do Norte de Minas Gerais 

(IGAM, 2013, 2014), Plano Diretor de 

Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas da UPGRH SF6 (SEMAD 

PDRH Verde Grande (ANA, 2011)

Verde Grande 

Urucuia 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio Urucuia (ECOPLAN 

Pandeiros/Pardo/Manga 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio Pandeiros (ECOPLAN 

Carinhanha Estudos técnicos no 

sistema Urucuia 

(ENGECORPS 

Corrente  

Alto Rio Grande 

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

Qualidade da água subterrânea do Médio S. Francisco  

xtensão, abrangendo estados como Minas Gerais e Bahia (o primeiro com 

um Plano Estadual relativamente recente (2011)), bem como diversas bacias 

hidrográficas já com Planos Diretores aprovados, e porque abrange parte do 

Nordeste/semiárido e existe um importante aquífero onde está implementada rede de 

monitoramento (Urucuia), a região do Médio S. Francisco é das que possui atualmente 

mais dados sobre a qualidade da água subterrânea. 

Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no Médio São 

Francisco. 

Fontes de informação 

Monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas do Distrito Federal 

(ADASA, 2015), Revisão e Atualização 

do Plano de Gerenciamento Integrado 

de Recursos Hídricos do Distrito Federal 

(ADASA, 2012), Hidroquímica das 

Águas Subterrâneas do Distrito Federal 

(MIZUNO, 2012) 

------- 

Plano Estadual de 

Recursos Hídricos 

de Minas Gerais 

(IGAM, 2011) 

 

Inventário de áreas 

contaminadas do 

Estado de Minas 

Gerais (FEAM, 

2014) 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio Paracatu (IGAM, 2006) 

Monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas do Norte de Minas Gerais 

(IGAM, 2013, 2014), Plano Diretor de 

Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas da UPGRH SF6 (SEMAD 

et. al., 2010) 

PDRH Verde Grande (ANA, 2011) 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio Urucuia (ECOPLAN et. al., 

2014) 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio Pandeiros (ECOPLAN et. 

al., 2014) 

Estudos técnicos no 

sistema Urucuia 

(ENGECORPS 

Mapa da 

hidroquímica 

dos mananciais 

------- 

 

 

xtensão, abrangendo estados como Minas Gerais e Bahia (o primeiro com 

um Plano Estadual relativamente recente (2011)), bem como diversas bacias 

hidrográficas já com Planos Diretores aprovados, e porque abrange parte do 

ero onde está implementada rede de 

monitoramento (Urucuia), a região do Médio S. Francisco é das que possui atualmente 

subterrânea no Médio São 

Mapa 

hidrogeológico 

do Brasil ao 

Milionésimo, à 

escala 

1:5.000.000 

(CPRM, 2014b) 

 

Programa Água 

Doce (MMA, 

2012) 

Plano Estadual de 

Hídricos 

de Minas Gerais 

 

Inventário de áreas 

contaminadas do 

Estado de Minas 

Gerais (FEAM, 
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Bacia hidrográfica 

Médio/Baixo Rio Grande 

&WALM, 2014)

Monitoramento da 

qualidade das águas 

subterrâneas do 

Urucuia e Areado 

(CPRM, 2015

Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de 

Dentro 

Verde/Jacaré SANTOS 

Margem Esquerda do 

Lago de Sobradinho 

s.i. – sem informação. 

 

A. QUALIDADE GERAL D

Na porção do Médio S. Francisco enquadrada no Nordeste Brasileiro (66% da região), 

o Mapa da Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste

pelo IBGE em 2013, classifica as águas subterrâneas de grande parte do domínio 

fraturado como cloretadas mistas

sistema aquífero Urucuia como 

ao domínio cárstico ocorrem águas de fácies

(12%).  

No Distrito Federal, a ADA

bicarbonatadas/sulfatadas/cloretadas cálcicas e/ou magnesianas e, 

subordinadamente, como cloretadas/sulfatadas sódicas e bicarbonatadas sódicas. 

MIZUNO (2012) classifica as águas abrangidas pela bacia do S. F

do Alto Preto) como 

monitoramento levado a cabo no Norte de Minas (IGAM, 2013) mostra o predomínio 

de águas bicabornatadas cálcicas
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Fontes de informação 

WALM, 2014) 

RIMAS - 

Monitoramento da 

qualidade das águas 

subterrâneas do 

Urucuia e Areado 

(CPRM, 2015a) 

subterrâneos 

da região 

Nordeste 

(IBGE, 2013) 

 

Análises físico-

químicas em 

furos (CERB, 

2014) 
s.i. 

SANTOS et. al.(2012) 

s.i. 

A. QUALIDADE GERAL D A REGIÃO 

Na porção do Médio S. Francisco enquadrada no Nordeste Brasileiro (66% da região), 

Mapa da Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste

pelo IBGE em 2013, classifica as águas subterrâneas de grande parte do domínio 

cloretadas mistas  (54% do território) e as águas armazenadas no 

sistema aquífero Urucuia como bicarbonatadas mistas  (33%). Associado sobretudo 

ao domínio cárstico ocorrem águas de fácies bicarbonatada- cálcica

No Distrito Federal, a ADASA (2012) classifica as águas subterrâneas como 

bicarbonatadas/sulfatadas/cloretadas cálcicas e/ou magnesianas e, 

subordinadamente, como cloretadas/sulfatadas sódicas e bicarbonatadas sódicas. 

MIZUNO (2012) classifica as águas abrangidas pela bacia do S. Francisco (sub

do Alto Preto) como bicarbonatadas sódicas e cloretadas sódicas

monitoramento levado a cabo no Norte de Minas (IGAM, 2013) mostra o predomínio 

bicabornatadas cálcicas . 

 

do rio São Francisco: 97 

Na porção do Médio S. Francisco enquadrada no Nordeste Brasileiro (66% da região), 

Mapa da Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da Região Nordeste, publicado 

pelo IBGE em 2013, classifica as águas subterrâneas de grande parte do domínio 

(54% do território) e as águas armazenadas no 

(33%). Associado sobretudo 

cálcica -magnesiana  

SA (2012) classifica as águas subterrâneas como 

bicarbonatadas/sulfatadas/cloretadas cálcicas e/ou magnesianas e, 

subordinadamente, como cloretadas/sulfatadas sódicas e bicarbonatadas sódicas. 

rancisco (sub-bacia 

cloretadas sódicas . O 

monitoramento levado a cabo no Norte de Minas (IGAM, 2013) mostra o predomínio 
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Embora na grande maioria do Médio S. Francisco a qualidade da água subterrânea 

seja boa a passável , e portanto própria,

boa a excelente para a irrigação

2013) evidencia uma clara diferenciação de Sudoeste para Nordeste no tocante à 

condutividade elétrica e, conseqüentemente

No estado de Minas Gerais (Sudoeste), as águas subterrâneas apresentam, em geral, 

fraca a moderada mineraliza

humano  e qualidade boa para a irrigação. 

À medida que se avança para o estado da Bahia (Nordeste), a condutividade elétrica 

passa de valores compreendidos entre 500 e 1.000 µS/cm até serem atingidos valores 

superiores a 4.000 µS/cm (extremo Nordeste do Médio S. Francisco), diminuindo da 

mesma forma a qualidade da água para o consumo humano e a irrigação. 

Excetuam-se as águas armazenadas no aquífero Urucuia, que apresenta 

condutividades, em geral, inferiores a 5

humano e excelente qualidade para a irrigação. Refira

transição com o aquífero Bambuí, entre as sub

Médio/Baixo Grande, os valores de condutividade são superiores, variando entre 500 e 

1.000 µS/cm, e a qualidade da água para a irrigação é média.

De fato, embora a potabilidade da água subterrânea no estado da Bahia seja, em 

geral, boa a passável , e portanto própria para o consumo humano, 

situações de má qualidade, de qualidade medíocre

seja, imprópria  para o consumo humano (7

sub-bacias do Verde/Jacaré e de Paramim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro, bem 

como da Margem Esquerda do Lago de Sobradinho

Os principais municípios do estado da Bahia com 

águas subterrâneas, e cuja qualidade é 

consumo humano e para a irrigação

América Dourada, Remanso, e em torno de São Gabriel, João Dourado, Irecê, e 

Lapão (todos com condutividades 

A informação disponível para 7.177 poços cadastrados no SIAGAS é consonante com 

esta diferenciação regional. De fato, o maior número de captações com condutividades 
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Embora na grande maioria do Médio S. Francisco a qualidade da água subterrânea 

e portanto própria, para o consumo humano (93% da região) e 

excelente para a irrigação  (59%), o Mapa Hidrogeológico do Brasil

a clara diferenciação de Sudoeste para Nordeste no tocante à 

conseqüentemente, à sua qualidade para os diferentes fins. 

No estado de Minas Gerais (Sudoeste), as águas subterrâneas apresentam, em geral, 

fraca a moderada mineraliza ção , apresentando-se próprias para o consumo 

boa para a irrigação.  

À medida que se avança para o estado da Bahia (Nordeste), a condutividade elétrica 

passa de valores compreendidos entre 500 e 1.000 µS/cm até serem atingidos valores 

µS/cm (extremo Nordeste do Médio S. Francisco), diminuindo da 

mesma forma a qualidade da água para o consumo humano e a irrigação. 

se as águas armazenadas no aquífero Urucuia, que apresenta 

condutividades, em geral, inferiores a 500 µS/cm, boa qualidade para consumo 

humano e excelente qualidade para a irrigação. Refira-se, contudo, que na zona de 

transição com o aquífero Bambuí, entre as sub-bacias Corrente, Alto Grande e 

Médio/Baixo Grande, os valores de condutividade são superiores, variando entre 500 e 

1.000 µS/cm, e a qualidade da água para a irrigação é média. 

potabilidade da água subterrânea no estado da Bahia seja, em 

e portanto própria para o consumo humano, 

má qualidade, de qualidade medíocre  e qualidade momentânea

para o consumo humano (7% da região) em alguns municípios das 

bacias do Verde/Jacaré e de Paramim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro, bem 

Margem Esquerda do Lago de Sobradinho.  

Os principais municípios do estado da Bahia com excessiva mineralização

e cuja qualidade é medíocre  a má, ou seja, imprópria

consumo humano e para a irrigação, são Casa Nova (> 4.000 µS/cm), Pilão

América Dourada, Remanso, e em torno de São Gabriel, João Dourado, Irecê, e 

Lapão (todos com condutividades elétricas> 2.000 µS/cm).  

A informação disponível para 7.177 poços cadastrados no SIAGAS é consonante com 

esta diferenciação regional. De fato, o maior número de captações com condutividades 

 

Embora na grande maioria do Médio S. Francisco a qualidade da água subterrânea 

(93% da região) e 

Mapa Hidrogeológico do Brasil(IBGE, 

a clara diferenciação de Sudoeste para Nordeste no tocante à 

, à sua qualidade para os diferentes fins.  

No estado de Minas Gerais (Sudoeste), as águas subterrâneas apresentam, em geral, 

para o consumo 

À medida que se avança para o estado da Bahia (Nordeste), a condutividade elétrica 

passa de valores compreendidos entre 500 e 1.000 µS/cm até serem atingidos valores 

µS/cm (extremo Nordeste do Médio S. Francisco), diminuindo da 

mesma forma a qualidade da água para o consumo humano e a irrigação.  

se as águas armazenadas no aquífero Urucuia, que apresenta 

00 µS/cm, boa qualidade para consumo 

que na zona de 

bacias Corrente, Alto Grande e 

Médio/Baixo Grande, os valores de condutividade são superiores, variando entre 500 e 

potabilidade da água subterrânea no estado da Bahia seja, em 

e portanto própria para o consumo humano, registram-se 

qualidade momentânea , ou 

% da região) em alguns municípios das 

bacias do Verde/Jacaré e de Paramim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro, bem 

excessiva mineralização  das 

imprópria  para o 

µS/cm), Pilão Arcado, 

América Dourada, Remanso, e em torno de São Gabriel, João Dourado, Irecê, e 

A informação disponível para 7.177 poços cadastrados no SIAGAS é consonante com 

esta diferenciação regional. De fato, o maior número de captações com condutividades 
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superiores a 2.000 µS/cm localiza

Verde/Jacaré, Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro e 

Lago de Sobradinho. 

Figura 23 – Distribuição da condutividade elétrica no Médio S. Francisco.

Fonte: CPRM, 2014

No Documento Base do Programa Água Doce

de águas subterrâneas salobras

compreendidos entre 0,5 e 35 g/l). Estas características hidroquímicas tornam, 

conforme referido anteriormente, a água imprópria para o consumo humano e a 

irrigação, mas também são inadequadas para a dessedentação animal e o uso 

recreativo, tendo inclusivamente justificado a 

dessalinização nos últimos anos

qualidade adequada ao abastecimento das populações. 

Para além da condutividade, em 637 análises físico

Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia

78 municípios desse estado abrangidos pelo Médio S. Francisco, verifica

significativo número de amostras em que também existem 

relativamente a parâmetros como a 

27%

21%
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µS/cm localiza-se no estado da Bahia, em particular

Verde/Jacaré, Paramirim/Santo Onofre/Carnaíba de Dentro e Margem Esquerda do 

Distribuição da condutividade elétrica no Médio S. Francisco.

Fonte: CPRM, 2014 a; CPRM, 2014b. 

Documento Base do Programa Água Doce (MMA, 2012) são apresentados casos 

salobras  captadas no estado da Bahia (valores de salinidade 

5 e 35 g/l). Estas características hidroquímicas tornam, 

iormente, a água imprópria para o consumo humano e a 

irrigação, mas também são inadequadas para a dessedentação animal e o uso 

recreativo, tendo inclusivamente justificado a implementação de vários sistemas de 

dessalinização nos últimos anos  com o objetivo de garantir água subterrânea de 

qualidade adequada ao abastecimento das populações.  

Para além da condutividade, em 637 análises físico-químicas realizadas pela 

Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (CERB, 2014), em 

desse estado abrangidos pelo Médio S. Francisco, verifica

significativo número de amostras em que também existem des

relativamente a parâmetros como a dureza , o cloreto , o ferro , o nitrato 

9%

36%

5%

1%
1%

S. Francisco Médio

< 150 µS/cm

150 - 500 µS/cm

500 - 1.000 µS/cm

1.000 - 2.000 µS/cm

2.000 - 3.000 µS/cm

3.000 - 4.000 µS/cm

> 4.000 µS/cm
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se no estado da Bahia, em particular nas bacias de 

Margem Esquerda do 

 

Distribuição da condutividade elétrica no Médio S. Francisco.  

(MMA, 2012) são apresentados casos 

captadas no estado da Bahia (valores de salinidade 

5 e 35 g/l). Estas características hidroquímicas tornam, 

iormente, a água imprópria para o consumo humano e a 

irrigação, mas também são inadequadas para a dessedentação animal e o uso 

implementação de vários sistemas de 

de garantir água subterrânea de 

químicas realizadas pela 

(CERB, 2014), em 

desse estado abrangidos pelo Médio S. Francisco, verifica-se um 

descumprimentos 

nitrato e o fluoreto . 

< 150 µS/cm

500 µS/cm

1.000 µS/cm

2.000 µS/cm

3.000 µS/cm

4.000 µS/cm

> 4.000 µS/cm
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Quadro 55 – Des cumprimentos de parâmetros físico

poços executados pela CERB (estado da Bahia) no Méd io S. Francisco.

Parâmetros 

Dureza 

Cloreto 

Ferro 

Fluoreto 

Nitrato 

Dos municípios do estado da Bahia, 

impróprias  para o consumo humano e 

refiram-se os descumprimentos relativos ao parâmetro 

João Dourado, Cafarnaum, sub

relacionados com a agricultura irrigada na região de Irecê sobre as formações 

cársticas do aquífero Salitre. Também o 

em concentrações significativas nos últimos anos. 

Estudos realizados por SANTOS 

do Verde/Jacaré) evidenciam que as áreas com maiores problemas de qualidade 

correspondem às porções NE, NW e central da bacia. As contaminações estarão 

diretamente relacionadas com a util

bem como com o lançamento direto de esgotos domésticos em fossas sépticas.
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cumprimentos de parâmetros físico -químicos analisados em 

poços executados pela CERB (estado da Bahia) no Méd io S. Francisco.

% de des cumprimentos

43 

19 

14 

10 

14 

Dos municípios do estado da Bahia, em que as águas subterrâneas 

para o consumo humano e com condutividades elétricas elevadas

cumprimentos relativos ao parâmetro nitrato  (municípios de Jussara, 

arnaum, sub-bacia Verde/Jacaré), que estão, em grande parte, 

agricultura irrigada na região de Irecê sobre as formações 

cársticas do aquífero Salitre. Também o cloreto  surge em alguns destes municípios 

em concentrações significativas nos últimos anos.  

os por SANTOS et. al.(2012) na bacia carbonática de Irecê (sub

do Verde/Jacaré) evidenciam que as áreas com maiores problemas de qualidade 

correspondem às porções NE, NW e central da bacia. As contaminações estarão 

diretamente relacionadas com a utilização de fertilizantes nitrogenados na agricultura, 

bem como com o lançamento direto de esgotos domésticos em fossas sépticas.

 

químicos analisados em 

poços executados pela CERB (estado da Bahia) no Méd io S. Francisco.  

cumprimentos  

em que as águas subterrâneas se apresentam 

condutividades elétricas elevadas, 

(municípios de Jussara, 

que estão, em grande parte, 

agricultura irrigada na região de Irecê sobre as formações 

surge em alguns destes municípios 

(2012) na bacia carbonática de Irecê (sub-bacia 

do Verde/Jacaré) evidenciam que as áreas com maiores problemas de qualidade 

correspondem às porções NE, NW e central da bacia. As contaminações estarão 

ização de fertilizantes nitrogenados na agricultura, 

bem como com o lançamento direto de esgotos domésticos em fossas sépticas. 
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Figura 24 – Evolução da concentração de nitrato e cloreto na ba cia do Irecê 
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Evolução da concentração de nitrato e cloreto na ba cia do Irecê 

entre 2000 e 2011. 

Fonte: SANTOS et. al. , 2012. 
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Evolução da concentração de nitrato e cloreto na ba cia do Irecê 
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O Plano Estadual dos Recursos Hídricos de Minas Gerais

também problemas de qualidade na transição do estado de Minas Gerais para o 

estado da Bahia. Este plano classifica as águas subterrâneas de algumas 

hidrográficas localizadas na transição destes estados como tendo uma qualidade 

inferior ao que se verifica em grande parte do seu território (no qual se inclui o Alto S. 

Francisco). É referido que 

Pardo e parte do rio Verde Grande são apenas 

público (situação inclusivamente confirmada no monitoramento levado a cabo pelo 

IGAM desde 2005).  

Uma vez que existem parâmetros físico

estipulados na Resolução CONAMA n

potabilidade apresentados na Portaria nº 2.914/2011 de 12 de Dezembro, no estado 

de Minas Gerais existem situações em que 

para o consumo huma no requer tratamento prévio ou restrição de uso

possuírem qualidade desejada, a sua utilização é igualmente condicionada para outros 

usos como a dessedentação animal, a irrigação ou o uso recreativo.

No estado de Minas Gerais, em particular nas su

refiram-se os problemas relacionados com as 

alumínio  que várias das estações monitoradas pelo IGAM no Norte de Minas Gerais 

revelaram entre 2005 e 2013. Foram ainda identificadas situações lo

descumprimentos relativamente ao 

o bário, zinco, arsênio e

forma mais localizada, concentrações relativamente elevadas (IGAM, 2013, 2014).
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Plano Estadual dos Recursos Hídricos de Minas Gerais (IGAM, 2011) evidencia 

também problemas de qualidade na transição do estado de Minas Gerais para o 

estado da Bahia. Este plano classifica as águas subterrâneas de algumas 

hidrográficas localizadas na transição destes estados como tendo uma qualidade 

inferior ao que se verifica em grande parte do seu território (no qual se inclui o Alto S. 

Francisco). É referido que a água subterrânea de praticamente toda a bacia 

Pardo e parte do rio Verde Grande são apenas toleráveis para o abastecimento 

público (situação inclusivamente confirmada no monitoramento levado a cabo pelo 

xistem parâmetros físico-químicos que não cumprem os normati

estipulados na Resolução CONAMA n.º 396/2008 de 3 de abril e os limites de 

potabilidade apresentados na Portaria nº 2.914/2011 de 12 de Dezembro, no estado 

de Minas Gerais existem situações em que a utilização das águas subterrâneas 

no requer tratamento prévio ou restrição de uso

possuírem qualidade desejada, a sua utilização é igualmente condicionada para outros 

usos como a dessedentação animal, a irrigação ou o uso recreativo. 

No estado de Minas Gerais, em particular nas sub-bacias Verde Grande e Pacuí

se os problemas relacionados com as elevadas concentrações de ferro 

que várias das estações monitoradas pelo IGAM no Norte de Minas Gerais 

revelaram entre 2005 e 2013. Foram ainda identificadas situações lo

cumprimentos relativamente ao nitrato, cloreto, chumbo e fluoreto

e selênio, bem como os fenóis , apresentaram também, de 

forma mais localizada, concentrações relativamente elevadas (IGAM, 2013, 2014).

 

(IGAM, 2011) evidencia 

também problemas de qualidade na transição do estado de Minas Gerais para o 

estado da Bahia. Este plano classifica as águas subterrâneas de algumas das bacias 

hidrográficas localizadas na transição destes estados como tendo uma qualidade 

inferior ao que se verifica em grande parte do seu território (no qual se inclui o Alto S. 

praticamente toda a bacia do rio 

para o abastecimento 

público (situação inclusivamente confirmada no monitoramento levado a cabo pelo 

químicos que não cumprem os normativos 

º 396/2008 de 3 de abril e os limites de 

potabilidade apresentados na Portaria nº 2.914/2011 de 12 de Dezembro, no estado 

a utilização das águas subterrâneas 

no requer tratamento prévio ou restrição de uso . Por não 

possuírem qualidade desejada, a sua utilização é igualmente condicionada para outros 

bacias Verde Grande e Pacuí, 

elevadas concentrações de ferro e 

que várias das estações monitoradas pelo IGAM no Norte de Minas Gerais 

revelaram entre 2005 e 2013. Foram ainda identificadas situações localizadas de 

fluoreto . Metais como 

, apresentaram também, de 

forma mais localizada, concentrações relativamente elevadas (IGAM, 2013, 2014). 
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Figura 25 – Percentual de violações, entre 2010 e 2013, em poço s monitorados 

nas sub- bacias dos rios Verde Grande, Jequitai e Pacuí.

No PDRH Verde Grande (ANA, 2011) são identificadas ocorrências de 

do padrão de potabilidade, tendo sido identificados valores elevados nos municípios 

de Jaíba e Verdelândia. As elevadas concentrações de fluoreto nas águas 

subterrâneas da região do semiárido do norte mineiro tornam

consumo humano em alguns locais, já tendo sido identificadas endemias de fluorose 

dentária, conforme apontam os estudos desenvolvidos por UFMG/CNEN/CDTN/IGAM 

(2009; APUD IGAM, 2011). A sua origem estará relacionada à dissolução de fluorita 

presente nas rochas cársticas da F

Bambuí. 

Nas sub-bacias dos rios Pandeiros e 

algumas restrições locais ao uso da água subterrânea proveniente dos a

aluviais, detríticos e cretáceos

cársticos, à elevada dureza

na bacia do rio Paracactu, existem ainda algumas restrições à utilização da água 

subterrânea captada em poços, sobretu

No entanto, não se registram problemas com outros parâmetros físico
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Percentual de violações, entre 2010 e 2013, em poço s monitorados 

bacias dos rios Verde Grande, Jequitai e Pacuí.

Fonte: IGAM, 2014. 

(ANA, 2011) são identificadas ocorrências de 

do padrão de potabilidade, tendo sido identificados valores elevados nos municípios 

de Jaíba e Verdelândia. As elevadas concentrações de fluoreto nas águas 

subterrâneas da região do semiárido do norte mineiro tornam-nas impróprias ao 

alguns locais, já tendo sido identificadas endemias de fluorose 

dentária, conforme apontam os estudos desenvolvidos por UFMG/CNEN/CDTN/IGAM 

IGAM, 2011). A sua origem estará relacionada à dissolução de fluorita 

presente nas rochas cársticas da Formação Lagoa do Jacaré, pertencente ao Grupo 

bacias dos rios Pandeiros e Paracatu (Minas Gerais) existem também 

algumas restrições locais ao uso da água subterrânea proveniente dos a

cretáceos, devido à presença do ferro  e, no caso dos a

dureza . Devido à vulnerabilidade à poluição do aquífero Bambuí, 

na bacia do rio Paracactu, existem ainda algumas restrições à utilização da água 

subterrânea captada em poços, sobretudo relacionadas com a presença do 

No entanto, não se registram problemas com outros parâmetros físico
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Percentual de violações, entre 2010 e 2013, em poço s monitorados 

bacias dos rios Verde Grande, Jequitai e Pacuí.  

(ANA, 2011) são identificadas ocorrências de fluoreto  acima 

do padrão de potabilidade, tendo sido identificados valores elevados nos municípios 

de Jaíba e Verdelândia. As elevadas concentrações de fluoreto nas águas 

nas impróprias ao 

alguns locais, já tendo sido identificadas endemias de fluorose 

dentária, conforme apontam os estudos desenvolvidos por UFMG/CNEN/CDTN/IGAM 

IGAM, 2011). A sua origem estará relacionada à dissolução de fluorita 

ormação Lagoa do Jacaré, pertencente ao Grupo 

(Minas Gerais) existem também 

algumas restrições locais ao uso da água subterrânea proveniente dos aquíferos 

e, no caso dos aquíferos 

. Devido à vulnerabilidade à poluição do aquífero Bambuí, 

na bacia do rio Paracactu, existem ainda algumas restrições à utilização da água 

do relacionadas com a presença do nitrato . 

No entanto, não se registram problemas com outros parâmetros físico-químicos que 
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condicionem a potabilidade da água subterrânea. No caso da bacia do rio Pandeiros, 

ocorrem ainda restrições locais relacionadas com 

detríticos cretácicos. 

À semelhança do que se verifica no Alto S. Francisco, o último inventário da Fundação 

Estadual de Meio Ambiente (FEAM,

Minas Gerais abrangidos pelo Médio S. Francisco, um conjunto de 

no sistem a de gerenciamento de áreas contaminadas

comprometimento da água subterrânea. Embora nenhuma destas se encontre 

reabilitada, existem 10 áreas que estão em fase de projeto de intervenção (90% 

destas em áreas de indústria metalúrgica na

Cerca de 61% das áreas contaminadas estão relacionadas com postos de 

combustíveis (59% na sub-

32% com a indústria metalúrgica (todas na sub

intervenção desenvolvido). Os municípios com o maior número de registros são 

Paracatu e Montes Claros.

Os problemas de contaminação detectados em zonas de vazamento ou infiltração de 

combustíveis estão relacionados com os 

disposição de resíduos da atividade metalúrgica os metais 

arsênio são os principais responsáveis pelo comprometimento da água.

Relativamente às águas subterrâneas no Distrito Federal, o monitoramento levado a 

cabo pela ADASA evidencia a baixa mineralização e situações de 

para o consumo humano, e em alguns casos para a dessedentação animal e a 

irrigação, relativamente ao 

a estes dois parâmetros são notórios s

sendo que em alguns dos nove poços

apresentam concentrações superiores ao estabelecido na CONAMA n
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condicionem a potabilidade da água subterrânea. No caso da bacia do rio Pandeiros, 

ocorrem ainda restrições locais relacionadas com o fluoreto nos aquíf

À semelhança do que se verifica no Alto S. Francisco, o último inventário da Fundação 

Estadual de Meio Ambiente (FEAM, 2014) identifica, em municípios do estado de 

Minas Gerais abrangidos pelo Médio S. Francisco, um conjunto de 28 

a de gerenciamento de áreas contaminadas , em que se verifica o 

comprometimento da água subterrânea. Embora nenhuma destas se encontre 

áreas que estão em fase de projeto de intervenção (90% 

destas em áreas de indústria metalúrgica na sub-bacia do Paracatu). 

Cerca de 61% das áreas contaminadas estão relacionadas com postos de 

-bacia do Verde Grande e 35% na sub-bacia do Paracatu) e 

32% com a indústria metalúrgica (todas na sub-bacia do Paracatu e já com projeto 

intervenção desenvolvido). Os municípios com o maior número de registros são 

Paracatu e Montes Claros. 

Os problemas de contaminação detectados em zonas de vazamento ou infiltração de 

combustíveis estão relacionados com os hidrocarbonetos , enquanto nas á

disposição de resíduos da atividade metalúrgica os metais cádmio, chumbo, zinco

são os principais responsáveis pelo comprometimento da água.

Relativamente às águas subterrâneas no Distrito Federal, o monitoramento levado a 

evidencia a baixa mineralização e situações de des

para o consumo humano, e em alguns casos para a dessedentação animal e a 

irrigação, relativamente ao ferro  e ao manganês . Os descumprimentos relativamente 

a estes dois parâmetros são notórios sobretudo no início do monitoramento (2013), 

dos nove poços, as análises físico-químicas mais recentes não 

apresentam concentrações superiores ao estabelecido na CONAMA n.

 

condicionem a potabilidade da água subterrânea. No caso da bacia do rio Pandeiros, 

quíferos cársticos e 

À semelhança do que se verifica no Alto S. Francisco, o último inventário da Fundação 

2014) identifica, em municípios do estado de 

 áreas incluídas 

em que se verifica o 

comprometimento da água subterrânea. Embora nenhuma destas se encontre 

áreas que estão em fase de projeto de intervenção (90% 

Cerca de 61% das áreas contaminadas estão relacionadas com postos de 

bacia do Paracatu) e 

bacia do Paracatu e já com projeto de 

intervenção desenvolvido). Os municípios com o maior número de registros são 

Os problemas de contaminação detectados em zonas de vazamento ou infiltração de 

, enquanto nas áreas de 

cádmio, chumbo, zinco  e 

são os principais responsáveis pelo comprometimento da água. 

Relativamente às águas subterrâneas no Distrito Federal, o monitoramento levado a 

descumprimento 

para o consumo humano, e em alguns casos para a dessedentação animal e a 

cumprimentos relativamente 

obretudo no início do monitoramento (2013), 

químicas mais recentes não 

.º 396/2008. 
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Figura 26 – Inventário de áreas contaminadas com comprometiment o das águas 

subterrâneas no Médio S. Francisco

 

B. AQUÍFEROS 

À semelhança do que se verifica com outros a

do S. Francisco, a informação sobre a qualidade da água subterrânea neles 

armazenada é relativamente restrita. Não obstante, e porque no Médio S. Francisco se 

localiza um dos mais importantes sistemas a

em que o monitoramento já é uma realidade e o esforço no desenvolvimento de 

estudos tendo em vista a melhoria do seu conhecimento tem sido significativo, a 

informação disponível é relativamente maior. 
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Inventário de áreas contaminadas com comprometiment o das águas 

subterrâneas no Médio S. Francisco  (Mapa 58 do Volume 9, reduzido)

Fonte: FEAM, 2014. 

À semelhança do que se verifica com outros aquíferos das restantes regiões da bacia 

S. Francisco, a informação sobre a qualidade da água subterrânea neles 

armazenada é relativamente restrita. Não obstante, e porque no Médio S. Francisco se 

localiza um dos mais importantes sistemas aquíferos do Nordeste Brasileiro (Urucuia), 

oramento já é uma realidade e o esforço no desenvolvimento de 

estudos tendo em vista a melhoria do seu conhecimento tem sido significativo, a 

informação disponível é relativamente maior.  
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Inventário de áreas contaminadas com comprometiment o das águas 

do Volume 9, reduzido) . 

eros das restantes regiões da bacia 

S. Francisco, a informação sobre a qualidade da água subterrânea neles 

armazenada é relativamente restrita. Não obstante, e porque no Médio S. Francisco se 

eros do Nordeste Brasileiro (Urucuia), 

oramento já é uma realidade e o esforço no desenvolvimento de 

estudos tendo em vista a melhoria do seu conhecimento tem sido significativo, a 
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Nesta região, para além do monitoramento levado a cabo pelo IGAM e p

refiram-se vários estudos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos na área do 

sistema aquífero Salitre, com particular incidência nos municípios em que a prática 

agrícola tem maior desenvolvimento.

Quadro 56 – Resumo das principais fontes de informação de a

Aquífero 

Formação Caatinga

Formação Salitre

Grupo Bambuí, unidade carbonática

Grupo Bambuí, unidade terrígena

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Grupo Mata do Corda

Grupo Paranoá, unidade terrígena

Depósito Aluvionar

Depósito Eólico

Bacia Sedimentar do 

Parnaíba 

Formação Cabeças

Grupo Serra Grande

Grupo Urucuia

Grupo Areado

s.i. – sem informação. 
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Nesta região, para além do monitoramento levado a cabo pelo IGAM e p

se vários estudos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos na área do 

sistema aquífero Salitre, com particular incidência nos municípios em que a prática 

agrícola tem maior desenvolvimento. 

das principais fontes de informação de a quíf

S. Francisco. 

Fonte bibliográfica

Formação Caatinga s.i. 

Formação Salitre 
SANTOS et. al.(2012), NOSSA (2011),

LUCIANO (2007)

Grupo Bambuí, unidade carbonática 

RIMAS - Monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas de Minas Gerais: Bambuí (IGAM, 2013, 

2014), Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas da UPGRH SF6 (SEMAD 

PDRH Verde Grande (ANA, 2011), ADASA (2015)
unidade terrígena 

Embasamento Fraturado Indiferenciado s.i. 

Grupo Mata do Corda s.i. 

Grupo Paranoá, unidade terrígena s.i. 

Depósito Aluvionar s.i. 

Depósito Eólico s.i. 

Formação Cabeças 

ANA (2007) 
Formação 

Pimenteiras 

Grupo Serra Grande 

Grupo Urucuia 

Estudos Hidrogeológicos e de Vulnerabilidade no 

Sistema Aquífero Urucuia e Proposição de Modelo de 

Gestão Integrada e Compartilhada

WALM, 2014); RIMAS (2015), RIMAS 

Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 

do Urucuia e Areado (CPRM, 2015

Grupo Areado 

 

Nesta região, para além do monitoramento levado a cabo pelo IGAM e pela ADASA, 

se vários estudos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos na área do 

sistema aquífero Salitre, com particular incidência nos municípios em que a prática 

quíf eros no Médio 

Fonte bibliográfica  

(2012), NOSSA (2011), 

LUCIANO (2007) 

Monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas de Minas Gerais: Bambuí (IGAM, 2013, 

2014), Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas da UPGRH SF6 (SEMAD et. al., 2010), 

PDRH Verde Grande (ANA, 2011), ADASA (2015) 

Estudos Hidrogeológicos e de Vulnerabilidade no 

ero Urucuia e Proposição de Modelo de 

Gestão Integrada e Compartilhada (ENGECORPS & 

WALM, 2014); RIMAS (2015), RIMAS - 

Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 

do Urucuia e Areado (CPRM, 2015a) 
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SALITRE 

As águas armazenadas no a

cloretada cálcica para bicarbonatada cálcica, indicando forte interação do sistema 

água/rocha (LUCIANO, 2007). São ainda observadas situações de água cloretada 

sódica. 

Aproximadamente 200 dos 550 poços analisados por SANTOS 

carbonática do Irecê/sub-

superiores aos valores máximos permitidos para a água para o consumo humano nos 

termos da Portaria 2.914/11. Estes autores observaram ainda, entre 2000 e 2011, uma 

variação espacial dos contamin

Centro-Norte da bacia carbonática (

Para além de problemas de qualidade relativamente

realizados por NOSSA (2011) 

parte dos municípios de Irecê e Lapão, são referidos também alguns problemas de 

qualidade relacionados com o cálcio, magnésio, dureza tot

sulfato, fluoreto e arsênio. 

 

GRUPO BAMBUÍ, UNIDAD

A informação disponível para o sistema aquífero Bambuí no Médio S. Francisco é 

majoritariamente relativa ao membro cárstico, no caso dos dados dis

IGAM. No caso do monitoramento da qualidade das águas subterrâneas do Distrito 

Federal, os dados disponibilizados pela ADASA dizem respeito ao membro terrígeno 

deste sistema aquífero. 

A unidade carbonática do aquífero Bambuí possui águas

magnesianas, com predomínio dos tipos cálcicos. A condutividade elétrica média é de 

463 µS/cm. Devido à dissolução das rochas calcárias e à elevada dureza (com média 

de 219,7 mg/l) e altas concentrações de alguns parâmetros fí

localmente, existem restrições ao uso da água subterrânea captada no sistema 

aquífero Bambuí no estado de Minas Gerais.
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As águas armazenadas no aquífero cárstico da sub-bacia Verde/Jacaré evoluem de 

cálcica para bicarbonatada cálcica, indicando forte interação do sistema 

água/rocha (LUCIANO, 2007). São ainda observadas situações de água cloretada 

Aproximadamente 200 dos 550 poços analisados por SANTOS et. al.

-bacia Verde/Jacaré mostram teores de nitrato e cloreto 

superiores aos valores máximos permitidos para a água para o consumo humano nos 

termos da Portaria 2.914/11. Estes autores observaram ainda, entre 2000 e 2011, uma 

variação espacial dos contaminantes, particularmente nos sentidos NE

Norte da bacia carbonática (verFigura 24). 

Para além de problemas de qualidade relativamente ao nitrato e cloreto, nos trabalhos 

realizados por NOSSA (2011) em uma área piloto do aquífero Salitre, delimitada em 

parte dos municípios de Irecê e Lapão, são referidos também alguns problemas de 

qualidade relacionados com o cálcio, magnésio, dureza total, sólidos totais dissolvidos, 

 

GRUPO BAMBUÍ, UNIDADES CARBONÁTICA E TERRÍGENA  

A informação disponível para o sistema aquífero Bambuí no Médio S. Francisco é 

relativa ao membro cárstico, no caso dos dados disponibilizados pelo 

do monitoramento da qualidade das águas subterrâneas do Distrito 

Federal, os dados disponibilizados pela ADASA dizem respeito ao membro terrígeno 

A unidade carbonática do aquífero Bambuí possui águas bicarbonatadas cálcicas e/ou 

magnesianas, com predomínio dos tipos cálcicos. A condutividade elétrica média é de 

S/cm. Devido à dissolução das rochas calcárias e à elevada dureza (com média 

mg/l) e altas concentrações de alguns parâmetros fí

localmente, existem restrições ao uso da água subterrânea captada no sistema 

aquífero Bambuí no estado de Minas Gerais. 
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bacia Verde/Jacaré evoluem de 

cálcica para bicarbonatada cálcica, indicando forte interação do sistema 

água/rocha (LUCIANO, 2007). São ainda observadas situações de água cloretada 

et. al.(2012) na bacia 

bacia Verde/Jacaré mostram teores de nitrato e cloreto 

superiores aos valores máximos permitidos para a água para o consumo humano nos 

termos da Portaria 2.914/11. Estes autores observaram ainda, entre 2000 e 2011, uma 

antes, particularmente nos sentidos NE-NW e porção 

ao nitrato e cloreto, nos trabalhos 

área piloto do aquífero Salitre, delimitada em 

parte dos municípios de Irecê e Lapão, são referidos também alguns problemas de 

al, sólidos totais dissolvidos, 

A informação disponível para o sistema aquífero Bambuí no Médio S. Francisco é 

ponibilizados pelo 

do monitoramento da qualidade das águas subterrâneas do Distrito 

Federal, os dados disponibilizados pela ADASA dizem respeito ao membro terrígeno 

bicarbonatadas cálcicas e/ou 

magnesianas, com predomínio dos tipos cálcicos. A condutividade elétrica média é de 

S/cm. Devido à dissolução das rochas calcárias e à elevada dureza (com média 

mg/l) e altas concentrações de alguns parâmetros físico-químicos, 

localmente, existem restrições ao uso da água subterrânea captada no sistema 
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A unidade terrígena apresenta águas bicarbonatadas magnesianas, bicarbonatadas 

sódicas e mistas, e menos mineralizadas, 

427 µS/cm.  

Alguns dos problemas de qualidade registrados resultam da presença do alumínio, 

manganês, ferro e nitrato, mas também da salinidade,

cloreto. Localmente, quer no domínio fissu

elevados de flúor associados à presença de minerais fluoretados (apatita e/ou fluorita), 

situação que torna as águas subterrâneas impróprias para o abastecimento à 

população. 

Na figura seguinte apresentam

sub-bacia do Verde Grande

subterrânea do sistema aquífero Bambuí no estado de Minas Gerais.
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A unidade terrígena apresenta águas bicarbonatadas magnesianas, bicarbonatadas 

sódicas e mistas, e menos mineralizadas, com condutividade elétrica média de 

Alguns dos problemas de qualidade registrados resultam da presença do alumínio, 

, mas também da salinidade, dos sólidos totais dissolvidos e 

Localmente, quer no domínio fissurado, quer cárstico, 

elevados de flúor associados à presença de minerais fluoretados (apatita e/ou fluorita), 

situação que torna as águas subterrâneas impróprias para o abastecimento à 

Na figura seguinte apresentam-se os principais parâmetros com descumprimentos na 

bacia do Verde Grande, que são representativos da qualidade da água 

subterrânea do sistema aquífero Bambuí no estado de Minas Gerais. 

 

 

A unidade terrígena apresenta águas bicarbonatadas magnesianas, bicarbonatadas 

com condutividade elétrica média de 

Alguns dos problemas de qualidade registrados resultam da presença do alumínio, 

dos sólidos totais dissolvidos e 

 ocorrem teores 

elevados de flúor associados à presença de minerais fluoretados (apatita e/ou fluorita), 

situação que torna as águas subterrâneas impróprias para o abastecimento à 

cumprimentos na 

s da qualidade da água 
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Figura 27 – Violação de padrões legais relacionados a consumo h umano no 

aquífero Bambuí no Médio S. Francisco.

Os dados disponíveis para o sistema aquífero no Distrito Federal mostram diversas 

situações de descumprimento relativamente ao ferro, 

coliformes totais. Os des

significativos, sendo que 69% das análises físico

apresentam teores superiores ao valor máximo permitido na CONAMA n

(0,3 mg/l). Relativamente ao manganês, 25% das análises físico

concentrações superiores a 0,1 mg/l.
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Violação de padrões legais relacionados a consumo h umano no 

aquífero Bambuí no Médio S. Francisco.  

Fonte: IGAM, 2013. 

Os dados disponíveis para o sistema aquífero no Distrito Federal mostram diversas 

cumprimento relativamente ao ferro, bem como ao manganês e aos 

descumprimentos relativamente ao ferro são relativamente 

significativos, sendo que 69% das análises físico-químicas realizadas desde 2013 

apresentam teores superiores ao valor máximo permitido na CONAMA n

(0,3 mg/l). Relativamente ao manganês, 25% das análises físico-químicas apresentam 

concentrações superiores a 0,1 mg/l. 
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Violação de padrões legais relacionados a consumo h umano no 

Os dados disponíveis para o sistema aquífero no Distrito Federal mostram diversas 

bem como ao manganês e aos 

cumprimentos relativamente ao ferro são relativamente 

químicas realizadas desde 2013 

apresentam teores superiores ao valor máximo permitido na CONAMA n.º 396/2008 

químicas apresentam 
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Quadro 57 – Estatísticas dos poços de monitoramento no aqu

(membro terrígeno), 

Estatísticas dos poços de 

monitoramento 

Mediana 

Média 

Mínimo 

Máximo 

Fonte: Adaptado de ADASA, 2015.

 

BACIA SEDIMENTAR DO 

As águas subterrâneas armazenadas nos a

do Parnaíba são, em geral, de boa qualidade, quer para o consumo humano, quer 

para a irrigação. 

As águas subterrâneas do aquífero Serra Grande são bicarbonatadas sódicas e 

bicarbonatadas mistas, sendo que as primeir

do aquífero. Ocorrem águas cloretadas na zona de afloramento do a

com condutividade elétrica superior a 1.000 

águas armazenadas nos fraturamentos da Formação Piment

(2000; APUD ANA, 2007) estimou uma taxa de salinização de 18,4

dissolução no aquífero. 

As águas do aquífero Cabeças 

magnesianas. Apresentam fraca mineralização, sendo os valores de condutividade 

elétrica, em geral inferiores, a 50 

aquífero, a salinidade pode ser bastante e

num poço que captava entre 490 e 700 m de profundidade, os sólidos totais 

dissolvidos apresentaram valores superiores a 2.600

APUD ANA, 2007). 

Não existe informação hidroquímica para o a

Pimenteiras. 

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

Estatísticas dos poços de monitoramento no aqu ífero Bambuí 

(membro terrígeno), no Distrito Federal. 

Estatísticas dos poços de 
Ferro (mg/l) Manganês (mg/l)

0,88 

8,68 

0,03 

286,00 

Fonte: Adaptado de ADASA, 2015.  

BACIA SEDIMENTAR DO PARNAÍBA 

As águas subterrâneas armazenadas nos aquíferos que ocorrem na bacia sedimentar 

do Parnaíba são, em geral, de boa qualidade, quer para o consumo humano, quer 

As águas subterrâneas do aquífero Serra Grande são bicarbonatadas sódicas e 

bicarbonatadas mistas, sendo que as primeiras predominam nas porções confinadas 

ero. Ocorrem águas cloretadas na zona de afloramento do a

com condutividade elétrica superior a 1.000 µS/cm como resultado da contribuição de 

águas armazenadas nos fraturamentos da Formação Pimenteiras. SANTIAGO 

ANA, 2007) estimou uma taxa de salinização de 18,4 mg/1000 anos por 

ero Cabeças são predominantemente cloretadas mistas e cloretadas 

magnesianas. Apresentam fraca mineralização, sendo os valores de condutividade 

elétrica, em geral inferiores, a 50 µS /cm. Nas porções confinadas, mais profundas do 

ero, a salinidade pode ser bastante elevada. No município de José de Freitas, 

num poço que captava entre 490 e 700 m de profundidade, os sólidos totais 

dissolvidos apresentaram valores superiores a 2.600 mg/l (PEREIRA; SANTOS, 2002, 

Não existe informação hidroquímica para o aquitardo individualizado pela Formação 

 

ífero Bambuí 

Manganês (mg/l)  

0,03 

0,08 

0,007 

0,69 

eros que ocorrem na bacia sedimentar 

do Parnaíba são, em geral, de boa qualidade, quer para o consumo humano, quer 

As águas subterrâneas do aquífero Serra Grande são bicarbonatadas sódicas e 

as predominam nas porções confinadas 

ero. Ocorrem águas cloretadas na zona de afloramento do aquífero e águas 

resultado da contribuição de 

eiras. SANTIAGO et. al. 

mg/1000 anos por 

predominantemente cloretadas mistas e cloretadas 

magnesianas. Apresentam fraca mineralização, sendo os valores de condutividade 

S /cm. Nas porções confinadas, mais profundas do 

levada. No município de José de Freitas, 

num poço que captava entre 490 e 700 m de profundidade, os sólidos totais 

mg/l (PEREIRA; SANTOS, 2002, 

quitardo individualizado pela Formação 
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URUCUIA 

No decurso da implementação do Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS) 

e da Agenda de Águas Subterrâneas, a ANA está a desenvolver um conjunto de 

estudos no sistema aquífero Urucuia com vis

integrada e compartilhada. 

Os trabalhos desenvolvidos pela ANA no decurso dos Estudos Hidrogeológicos e de 

Vulnerabilidade no Sistema A

Integrada e Compartilhada (GASPAR, 

compreenderam análises físico

uma das duas campanhas, mostram o predomínio das águas bicarbonatadas sódicas. 

Figura 28 – Localização das estaçõe

Fonte: ENGECORPS & WALM, 
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No decurso da implementação do Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS) 

e da Agenda de Águas Subterrâneas, a ANA está a desenvolver um conjunto de 

ero Urucuia com vista à proposição de modelo de gestão 

integrada e compartilhada.  

Os trabalhos desenvolvidos pela ANA no decurso dos Estudos Hidrogeológicos e de 

Vulnerabilidade no Sistema Aquífero Urucuia e Proposição de Modelo de Gestão 

Integrada e Compartilhada (GASPAR, 2015; ENGECORPS & WALM, 2014

compreenderam análises físico-químicas a um conjunto de 200 amostras em cada 

uma das duas campanhas, mostram o predomínio das águas bicarbonatadas sódicas. 

Localização das estaçõe s de amostragem no aquífero Urucuia.

Fonte: ENGECORPS & WALM, 2014.  
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No decurso da implementação do Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS) 

e da Agenda de Águas Subterrâneas, a ANA está a desenvolver um conjunto de 

ta à proposição de modelo de gestão 

Os trabalhos desenvolvidos pela ANA no decurso dos Estudos Hidrogeológicos e de 

ero Urucuia e Proposição de Modelo de Gestão 

ENGECORPS & WALM, 2014), que 

químicas a um conjunto de 200 amostras em cada 

uma das duas campanhas, mostram o predomínio das águas bicarbonatadas sódicas.  

 

s de amostragem no aquífero Urucuia.  
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Figura 29 – Distribuição de fácies no sistema aquífero Urucuia.

A água subterrânea captada no sistema 

consumo humano e excelente qualidade para a irrigaç ão

condutividades elétricas inferiores a 500 µS/cm.

As águas são pouco mineralizadas, com 75% das amostras a apresentar 

condutividades elétricas inferiores a 50 

aquífero está associada, por um lado

arenitos) e, por outro lado, à recarga e ao curto tempo de residência das águas 

subterrâneas. Identificaram

200 µS/cm na porção leste do aquífero, interpretando

de águas mistas ou provenientes de outras unidades a

Bambuí. 

Embora o estudo referido anteriormente não tenha evidenciado problemas

significativos de qualidade do aquífero, respeitando os valores máximos permitidos 

pela Portaria 2914/2011, o monitoramento evidencia alguns problemas com 

zinco , e, de forma pontual, com 

realçar que a maioria dos poços sujeitos a monitoramento está concentrada na sub

bacia do Alto Grande, pelo que os resultados obtidos acabam por ser relativamente 

circunscritos à mesma, enquanto os resultados do estudo da ANA se podem 

considerar representativos da glo
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Distribuição de fácies no sistema aquífero Urucuia.

Fonte: GASPAR, 2015. 

A água subterrânea captada no sistema aquífero Urucuia é de boa qualidade para o 

consumo humano e excelente qualidade para a irrigaç ão, registrando

condutividades elétricas inferiores a 500 µS/cm. 

As águas são pouco mineralizadas, com 75% das amostras a apresentar 

condutividades elétricas inferiores a 50 µS/cm. A reduzida salinidade da água neste 

aquífero está associada, por um lado, ao contexto geológico (essencialmente quartzo 

e, por outro lado, à recarga e ao curto tempo de residência das águas 

subterrâneas. Identificaram-se situações de condutividade elétrica superior a 

ção leste do aquífero, interpretando-se as mesmas como resultado 

de águas mistas ou provenientes de outras unidades aquíferas, como do aquífero 

Embora o estudo referido anteriormente não tenha evidenciado problemas

significativos de qualidade do aquífero, respeitando os valores máximos permitidos 

pela Portaria 2914/2011, o monitoramento evidencia alguns problemas com 

, e, de forma pontual, com nitrato, bário e arsênio . Não obstante, importa 

a maioria dos poços sujeitos a monitoramento está concentrada na sub

bacia do Alto Grande, pelo que os resultados obtidos acabam por ser relativamente 

circunscritos à mesma, enquanto os resultados do estudo da ANA se podem 

considerar representativos da globalidade do aquífero Urucuia. 

 

 

Distribuição de fácies no sistema aquífero Urucuia.  

qualidade para o 

, registrando-se 

As águas são pouco mineralizadas, com 75% das amostras a apresentar 

duzida salinidade da água neste 

ssencialmente quartzo 

e, por outro lado, à recarga e ao curto tempo de residência das águas 

étrica superior a 

se as mesmas como resultado 

eras, como do aquífero 

Embora o estudo referido anteriormente não tenha evidenciado problemas 

significativos de qualidade do aquífero, respeitando os valores máximos permitidos 

pela Portaria 2914/2011, o monitoramento evidencia alguns problemas com ferro  e 

. Não obstante, importa 

a maioria dos poços sujeitos a monitoramento está concentrada na sub-

bacia do Alto Grande, pelo que os resultados obtidos acabam por ser relativamente 

circunscritos à mesma, enquanto os resultados do estudo da ANA se podem 



 

Plano de recursos hídricos 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

Cerca de 20% dos poços sujeitos a monitoramento apresentam concentrações de 

ferro  superiores a 0,3 mg/l, ultrapassando o valor máximo permitido estabelecido na 

CONAMA 396/2008, mas também na Portaria 2914/2011 do Ministério da

concentração de ferro em águas naturais varia entre 0,5 e 50 mg/l, sendo os valores 

registrados enquadrados nesta gama. Refira

relativamente comum nas rochas de natureza arenítica como as que suportam o 

aquífero Urucuia. 

Relativamente ao zinco , aproximadamente 47% dos poços monitorados apresentam 

concentrações superiores a 5 mg/l. Do universo de poços, 87% apresenta 

concentrações superiores a 10 mg/l.

Os valores de nitrato estão, em geral, abaixo de 0,5 mg/l, mas existe um poço nos 49 

monitorados neste sistema aquífero onde se registraram concentrações superiores a 

100 mg/l (limite Sul da sub

WALM (2014) é referido que t

noroeste da sub-bacia Urucuia e que alguns pontos isolados, com teores mais 

elevados, ocorrem na parte central e leste da bacia, e podem estar relacionados com a 

contaminação antrópica. O mesmo poço que apres

nitrato apresenta também elevada concentração de bário.

O arsênio foi detectado em quatro poços, sendo os teores registrados muito próximos 

dos limites estipulados pela CONAMA n

Não existem registros da presença de agroquímicos, BTEX, de fenóis ou de conteúdo 

bacteriológico, apresentando 

Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.

 

AREADO 

O aquífero Areado apresenta valores de condutividade elétrica var

930 µS/cm, sendo que os valores mais elevados localizam

No tocante às restantes análises físico

verificam descumprimentos em relação a qualquer parâmetro físico
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Cerca de 20% dos poços sujeitos a monitoramento apresentam concentrações de 

superiores a 0,3 mg/l, ultrapassando o valor máximo permitido estabelecido na 

CONAMA 396/2008, mas também na Portaria 2914/2011 do Ministério da

concentração de ferro em águas naturais varia entre 0,5 e 50 mg/l, sendo os valores 

registrados enquadrados nesta gama. Refira-se que o ferro é um metal pesado 

relativamente comum nas rochas de natureza arenítica como as que suportam o 

, aproximadamente 47% dos poços monitorados apresentam 

concentrações superiores a 5 mg/l. Do universo de poços, 87% apresenta 

concentrações superiores a 10 mg/l. 

estão, em geral, abaixo de 0,5 mg/l, mas existe um poço nos 49 

monitorados neste sistema aquífero onde se registraram concentrações superiores a 

100 mg/l (limite Sul da sub-bacia e Pandeiros/Pardo/Manga). Em ENGECORPS & 

WALM (2014) é referido que teores relativamente maiores de nitrato ocorrem na borda 

bacia Urucuia e que alguns pontos isolados, com teores mais 

elevados, ocorrem na parte central e leste da bacia, e podem estar relacionados com a 

contaminação antrópica. O mesmo poço que apresenta elevadas concentrações de 

nitrato apresenta também elevada concentração de bário. 

O arsênio foi detectado em quatro poços, sendo os teores registrados muito próximos 

dos limites estipulados pela CONAMA n.º 396/2008 de 3 de abril. 

da presença de agroquímicos, BTEX, de fenóis ou de conteúdo 

bacteriológico, apresentando estes valores inferiores ao máximo permitido pela 

14/2011 do Ministério da Saúde. 

ero Areado apresenta valores de condutividade elétrica variáveis entre 7 e 

S/cm, sendo que os valores mais elevados localizam-se nas porções Norte e Sul.

No tocante às restantes análises físico-químicas disponíveis do monitoramento, não se 

cumprimentos em relação a qualquer parâmetro físico-quím
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Cerca de 20% dos poços sujeitos a monitoramento apresentam concentrações de 

superiores a 0,3 mg/l, ultrapassando o valor máximo permitido estabelecido na 

CONAMA 396/2008, mas também na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. A 

concentração de ferro em águas naturais varia entre 0,5 e 50 mg/l, sendo os valores 

se que o ferro é um metal pesado 

relativamente comum nas rochas de natureza arenítica como as que suportam o 

, aproximadamente 47% dos poços monitorados apresentam 

concentrações superiores a 5 mg/l. Do universo de poços, 87% apresenta 

estão, em geral, abaixo de 0,5 mg/l, mas existe um poço nos 49 

monitorados neste sistema aquífero onde se registraram concentrações superiores a 

ENGECORPS & 

lativamente maiores de nitrato ocorrem na borda 

bacia Urucuia e que alguns pontos isolados, com teores mais 

elevados, ocorrem na parte central e leste da bacia, e podem estar relacionados com a 

enta elevadas concentrações de 

O arsênio foi detectado em quatro poços, sendo os teores registrados muito próximos 

da presença de agroquímicos, BTEX, de fenóis ou de conteúdo 

valores inferiores ao máximo permitido pela 

iáveis entre 7 e 

se nas porções Norte e Sul. 

químicas disponíveis do monitoramento, não se 

químico. Refira-se 
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contudo que o monitoramento deste aquífero permitiu identificar uma amostra em que 

o teor de bário  é superior ao permitido pela legislação vigente.

 

Figura 30 – Localização das estações de amostragem no aquífero 

Fonte: ENGECORPS & WALM, 
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contudo que o monitoramento deste aquífero permitiu identificar uma amostra em que 

é superior ao permitido pela legislação vigente. 

Localização das estações de amostragem no aquífero 

Fonte: ENGECORPS & WALM, 2014. 

 

contudo que o monitoramento deste aquífero permitiu identificar uma amostra em que 

 

Localização das estações de amostragem no aquífero Areado. 
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Quadro 58 – Resumo do monitoramento dos sistemas a

Poços 
Sólidos 

Totais 

Dissolvidos  

Condutividade  

(µS/cm) 

Na 

(mg/l)  (mg/l)

PM 15 10 0,01 1,55 

PM 18 ----- 0,01 1,591 

PM 05 ----- 0,01 1,304 

PM 07 ----- 0,01 0,595 

PM 06 ----- 0,01 0,437 

PM 10 ----- 0,01 1,497 

PM 11 ----- 0,01 1,796 

PM 20 ----- 1,4 0,9 

PM 01 ----- 1,1 0,499 

PM 09 ----- 0,01 0,856 

PM 13 ----- 4,6 1,412 

PM 08 ----- 0,01 0,512 

PM 17 ----- 7,2 0,769 

PM 12 ----- 0,01 2,5 

PM 16 ----- 11,11 0,673 

PM 03 ----- 5,9 2,114 

PM 19 ----- 8,4 1,391 

PM 04 ----- 0,7 0,595 
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Resumo do monitoramento dos sistemas a quíf eros Urucuia e Areado.

Parâmetro  

K 

(mg/l)  

Mg 

(mg/l)  

Ca 

(mg/l)  

Mn 

(mg/l)  

Fe 

(mg/l)  

Zn 

(mg/l)  

Ba 

(mg/l)  

F  

(mg/l)  

Cl 

(mg/l)  

SO4 

(mg/l)

0,074 0,123 0,198 0,007 0,023 0,033 0,007 ----- ----- 1,92 

0,236 0,134 0,495 0,007 1,108 0,02 0,014 0,07 ----- ----- 

0,035 0,043 0,103 0,007 0,009 0,02 0,003 0,03 ----- ----- 

0,091 0,043 0,096 0,007 0,003 0,026 0,003 ----- ----- ----- 

0,02 0,027 0,062 0,007 0,013 0,02 0,003 ----- ----- ----- 

0,119 0,111 0,326 0,007 0,047 0,02 0,006 0,02 ----- ----- 

0,079 0,07 0,196 0,007 0,069 0,02 0,003 0,02 ----- ----- 

0,243 0,059 0,316 0,007 0,019 11 0,017 0,04 ----- ----- 

0,012 0,025 0,061 0,007 0,011 1,904 0,005 0,03 ----- ----- 

0,079 0,038 0,099 0,007 0,852 0,02 0,02 0,05 ----- ----- 

0,091 0,082 0,217 0,007 0,065 9,045 0,009 0,03 6,84 ----- 

0,062 0,039 0,186 0,007 0,066 0,02 0,003 0,02 ----- ----- 

0,095 0,061 0,188 0,007 0,025 10,78 0,006 0,02 ----- ----- 

0,147 0,1 0,835 0,007 0,152 0,02 0,025 0,02 ----- ----- 

1,453 0,087 0,113 0,007 0,005 0,694 0,031 0,02 ----- ----- 

0,186 0,402 0,507 0,007 0,361 13,78 0,032 0,05 68,2 2,04 

0,606 0,127 0,422 0,007 0,077 10,16 0,027 0,04 ----- ----- 

0,133 0,097 0,321 0,007 0,068 15,89 0,019 0,04 ----- ----- 
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eros Urucuia e Areado.  

 

(mg/l)  

NO3 

(mg/l)  

NO2 
(mg/l)  

HCO3 
(mg/l)  

Al  

(mg/l)  
Pb 

(mg/l)  
As 

(mg/l)  

 0,02 ----- 12 0,015 0,01 0,008 

 0,11 ----- 11,6 0,003 0,01 0,008 

 ----- ----- 4,42 0,013 0,01 0,008 

 ----- ----- 3 0,005 0,01 0,008 

 ----- ----- 3 0,003 0,01 0,008 

 0,11 ----- 5,41 0,068 0,01 0,008 

 0,14 ----- 6,21 0,08 0,01 0,008 

 0,08 ----- 4,2 0,026 0,01 0,008 

 ----- ----- 3,3 0,006 0,01 0,008 

 0,09 0,01 3 0,022 0,01 0,008 

 ----- ----- 4,35 0,016 0,01 0,008 

 ----- ----- 3,43 0,014 0,01 0,008 

 0,1 ----- 3 0,023 0,01 0,008 

 0,11 ----- 9,25 0,015 0,01 0,008 

 0,06 0,01 5,17 0,003 0,01 0,008 

 ----- ----- 5,81 0,391 0,01 0,008 

 0,07 ----- 6,01 0,015 0,01 0,008 

 ----- ----- 3,34 0,091 0,01 0,008 
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Poços 
Sólidos 

Totais 

Dissolvidos  

Condutividade  

(µS/cm) 

Na 

(mg/l)  (mg/l)

PM 21 ----- 2,3 0,589 

PM 23 ----- 0,4 0,747 

PM 24 ----- 1,4 0,896 

PM 25 ----- 4,2 1,04 

PM 27 ----- 12 3,29 

PM 02 ----- 0,01 1,65 

PM 14 7 4,6 0,85 

PM 22 ----- 18,4 0,659 

PM 26 ----- 21,7 1,784 

PM 28 ----- 3 1,09 

PM 29 ----- ----- 0,441 

PM 30 ----- 3,8 0,707 

PM 31 ----- 20,9 0,757 

PM 32 40 18,7 1,564 

PM 33 ----- 4,9 0,921 

PM 34 ----- 14,5 1,116 

PM 35 ----- 5,3 2,736 

PM 36 ----- 0,1 0,43 

PM 37 ----- 1 0,25 

PM 38 16 27,6 2,37 
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Parâmetro  

K 

(mg/l)  

Mg 

(mg/l)  

Ca 

(mg/l)  

Mn 

(mg/l)  

Fe 

(mg/l)  

Zn 

(mg/l)  

Ba 

(mg/l)  

F  

(mg/l)  

Cl 

(mg/l)  

SO4 

(mg/l)

0,068 0,078 1,135 0,007 0,046 10,92 0,011 0,02 ----- ----- 

0,538 0,069 0,199 0,007 0,041 15,2 0,019 0,05 ----- ----- 

0,317 0,097 0,204 0,007 0,049 21,6 0,027 0,06 ----- ----- 

0,287 0,09 0,195 0,007 0,031 19,2 0,024 0,06 ----- ----- 

0,219 0,127 0,236 0,007 0,061 19,4 0,024 0,05 ----- 3,59 

0,132 0,163 0,711 0,009 0,133 0,02 0,006 0,02 ----- ----- 

0,1 0,07 0,5 0,01 ----- ----- ----- ----- 16 ----- 

0,123 0,092 0,569 0,01 0,01 24,271 0,032 0,05 ----- ----- 

0,1 0,051 0,743 0,01 2,207 1,29 0,012 0,04 ----- ----- 

0,168 0,086 1,041 0,01 0,438 27,01 0,034 ----- ----- ----- 

0,1 0,01 0,5 0,01 0,09 6,41 0,025 ----- ----- ----- 

0,132 0,047 0,5 0,01 0,01 23,899 0,036 ----- ----- ----- 

0,151 0,045 0,5 0,01 0,914 23,577 0,036 0,01 ----- ----- 

0,236 0,101 0,738 0,012 1,928 27,757 0,047 0,08 ----- 0,83 

0,1 0,059 0,588 0,01 0,701 24,86 0,038 0,05 ----- ----- 

0,131 0,108 0,777 0,097 2,084 26,421 0,053 0,05 ----- ----- 

0,28 0,081 0,816 0,023 0,043 22,278 0,036 0,11 ----- ----- 

0,148 0,081 0,9 0,01 0,012 ----- 0,016 0,038 ----- ----- 

0,1 0,01 ----- 0,01 0,01 14,473 0,041 ----- ----- 0,58 

0,121 0,058 0,721 0,021 3,827 23,231 0,0236 0,04 ----- ----- 
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(mg/l)  

NO3 

(mg/l)  

NO2 
(mg/l)  

HCO3 
(mg/l)  

Al  

(mg/l)  
Pb 

(mg/l)  
As 

(mg/l)  

 ----- ----- 3,25 0,023 0,01 0,008 

 0,06 ----- 3,27 0,032 0,01 0,011 

 0,02 ----- 3,81 0,054 0,01 0,014 

 ----- ----- 6,25 0,041 0,01 0,014 

 ----- ----- 8,33 0,12 0,01 0,021 

 0,11 ----- 7,8 0,147 0,01 0,008 

 0,09 ----- ----- 0,081 0,002 0,002 

 0,11 ----- ----- 0,099 0,002 0,002 

 ----- ----- ----- 0,081 0,002 0,002 

 0,11 ----- ----- 0,094 0,002 0,002 

 0,1 ----- ----- 0,029 0,002 0,002 

 0,27 ----- ----- 0,074 0,002 0,002 

 ----- ----- ----- 0,062 0,002 0,002 

 0,12 ----- ----- 0,122 0,002 0,002 

 ----- ----- ----- 0,07 0,002 0,002 

 0,09 ----- ----- 0,076 0,002 0,002 

 ----- ----- ----- 0,086 0,002 0,002 

 ----- ----- ----- 0,093 0,002 0,002 

 0,22 ----- ----- 0,049 0,002 0,002 

 0,06 0,005 ----- 0,066 0,002 0,002 
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Poços 
Sólidos 

Totais 

Dissolvidos  

Condutividade  

(µS/cm) 

Na 

(mg/l)  (mg/l)

RIMAS_MG_BM_28 ----- 144,3 ----- 

RIMAS_MG_BM_29 ----- 20,9 0,04 

RIMAS_MG_CM_30 ----- 58 1,034 

RIMAS_MG_CM_32 ----- 13 0,05 

RIMAS_MG_CM_32 ----- 25 1,658 

RIMAS_MG_CM_31 ----- 104,6 ----- 

RIMAS_MG_JN_33 ----- 39,4 4,81 

RIMAS_MG_CG_34 ----- 54 ----- 

RIMAS_MG_CG_35 ----- 20,7 2,981 

RIMAS_MG_CG_36 ----- 454,9 28,762 20,348

RIMAS_MG_JP_37(*) ----- 171,3 0,942 

RIMAS_MG_JP_38(*) ----- 58,3 2,19 

RIMAS_MG_BM_39 ----- 20,1 ----- 

Fonte: CPRM, 2015a. (*) Pertence ao sistema aquífero Areado.
Legenda: * CONAMA n.º 396/2008 de 3 de A bril; ** CONAMA n

 Cumpre VMP para todos os usos* 
  

 Não cumpre VMP para consumo humano ** 
  

 Não cumpre VMP para irrigação* 
  

 Não cumpre VMP para dessedentação de animais* 
  

 Não cumpre VMP para dois ou mais usos* 
  

 Sem VMP definido para qualquer uso** 
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Parâmetro  

K 

(mg/l)  

Mg 

(mg/l)  

Ca 

(mg/l)  

Mn 

(mg/l)  

Fe 

(mg/l)  

Zn 

(mg/l)  

Ba 

(mg/l)  

F  

(mg/l)  

Cl 

(mg/l)  

SO4 

(mg/l)

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,04 0,86 0,17 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,02 0,29 0,01 

2,073 0,783 7,412 0,783 0,015 0,892 0,051 ----- ----- ----- 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,02 0,29 0,01 

2,672 0,132 0,49 0,013 0,02 0,161 0,013 ----- ----- ----- 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,1 0,27 0,02 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,04 0,85 0,41 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,02 0,1 0,01 

0,115 0,12 0,5 0,023 0,085 0,744 0,01 0,02 0,57 0,5 

20,348 5,302 48,898 0,045 0,012 0,453 1,858 0,03 39,98 0,43 

3,235 4,755 29,318 0,043 0,018 0,264 0,711 0,03 0,25 0,55 

8,479 1,068 5,119 0,032 0,01 0,758 0,142 0,03 0,09 0,08 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,02 0,17 0,08 

(*) Pertence ao sistema aquífero Areado.  
bril; ** CONAMA n .º 396/2008 de 3 de Abril e Portaria n.º 2.914/2011 de 12 de Dezembro
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(mg/l)  

NO3 

(mg/l)  

NO2 
(mg/l)  

HCO3 
(mg/l)  

Al  

(mg/l)  
Pb 

(mg/l)  
As 

(mg/l)  

 0,48 0,04 43,68 ----- ----- ----- 

 0,04 0,01 4,76 ----- ----- ----- 

 ----- ----- ----- 0,017 ----- ----- 

 0,05 0,01 9,48 ----- ----- ----- 

 ----- ----- ----- 0,059 ----- ----- 

 0,01 0,01 89,39 ----- ----- ----- 

 4,81 0,04 26,3 ----- ----- ----- 

 0,04 0,01 ----- ----- ----- ----- 

 1,72 0,04 2,55 0,223 0,002 0,002 

 107,74 0,03 117,74 0,11 0,002 0,002 

 1,57 0,01 123,26 0,132 0,002 0,002 

 0,19 0,01 41,15 0,117 0,002 0,002 

 0,32 0,01 5,31 0,017 ----- ----- 

2.914/2011 de 12 de Dezembro . 
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2.2.4. Qualidade da água subterrânea do Submédio S. Franci sco

O Submédio S. Francisco abrange, a 

estado da Bahia. Não estando concluídos os Planos Diretores de Recursos Hídricos 

de nenhuma das 11 bacias hidrográficas abrangidas por esta região, a qualidade da 

água subterrânea é caracterizada tendo por base a informação hidroquímica 

recentemente publicada pelo IBGE (2013) para os mananciais do Nordeste Brasileiro e 

pelo Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM, 2014

Esta informação é complementada com dados disponibilizados pelo CERB (2014) no 

decurso da abertura de novas captações no estado d

apresentados no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco 

(embora este se reporte a 1998).

Quadro 59 – Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Submédio 

Bacia hidrográfica 

Salitre 

Curaçá  

Macururé 

Curituba 

Brígida 

Terra Nova/GI4/GI5 

Garças/GI6/GI7 

Pajeú/GI3 

Moxotó  

Rio do Pontal 

Talhada/Riacho Seco 

 

A. QUALIDADE GERAL D

As águas subterrâneas da maior parte do Submédio S. Francisco enquadram

fácies cloretada mista , de acordo com o 

subterrâneos da região Nordeste
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Qualidade da água subterrânea do Submédio S. Franci sco

O Submédio S. Francisco abrange, a Norte, o estado de Pernambuco 

estado da Bahia. Não estando concluídos os Planos Diretores de Recursos Hídricos 

de nenhuma das 11 bacias hidrográficas abrangidas por esta região, a qualidade da 

água subterrânea é caracterizada tendo por base a informação hidroquímica 

ente publicada pelo IBGE (2013) para os mananciais do Nordeste Brasileiro e 

pelo Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM, 2014b).  

Esta informação é complementada com dados disponibilizados pelo CERB (2014) no 

decurso da abertura de novas captações no estado da Bahia e por resultados 

apresentados no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco 

(embora este se reporte a 1998). 

Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Submédio 

São Francisco. 

Fontes de informação 

Análises físico-químicas em 

furos (CERB, 2014) Mapa da hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 

2013)

 

Mapa hidrogeológico do Brasil ao 

Milionésimo, à escala 1:5.000.000 

(CPRM, 2014

Plano Estadual de Recursos 

Hídricos de Pernambuco 

(1998) 

A. QUALIDADE GERAL D A REGIÃO 

As águas subterrâneas da maior parte do Submédio S. Francisco enquadram

, de acordo com o Mapa da hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 2013). O predomínio desta fácies (88% do 

 

Qualidade da água subterrânea do Submédio S. Franci sco  

Norte, o estado de Pernambuco e a Sul, o 

estado da Bahia. Não estando concluídos os Planos Diretores de Recursos Hídricos 

de nenhuma das 11 bacias hidrográficas abrangidas por esta região, a qualidade da 

água subterrânea é caracterizada tendo por base a informação hidroquímica 

ente publicada pelo IBGE (2013) para os mananciais do Nordeste Brasileiro e 

Esta informação é complementada com dados disponibilizados pelo CERB (2014) no 

a Bahia e por resultados 

apresentados no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco 

Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Submédio 

Mapa da hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 

2013) 

Mapa hidrogeológico do Brasil ao 

Milionésimo, à escala 1:5.000.000 

(CPRM, 2014b) 

As águas subterrâneas da maior parte do Submédio S. Francisco enquadram-se na 

Mapa da hidroquímica dos mananciais 

(IBGE, 2013). O predomínio desta fácies (88% do 
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território) está associada ao meio de escoamento subterrâneo fissural e ao fato de a 

região se inserir no polígono das secas. De forma localizada, no limite Noroeste e Sul, 

ocorrem águas cloretadas

fácies bicarbonatada mista e

O Mapa Hidrogeológico do Brasil

Francisco como tendo águas subterrâneas com 

território com valores> 2.000

condutividades elétricas superiores a 4.000 µS/cm). 

Dos poços do SIAGAS localizados no Submédio S. Francisco

em que a condutividade elétrica é superior a 1.000 µS/cm, sendo que 1.481 poços 

apresentam valores superiores a 4.000 µS/cm.

Ao contrário do que se verifica no Alto S. Francisco e no limite Sul do Médio S. 

Francisco, a menor mineralização das águas subterrâneas do Submédio S. Francisco 

é pontual (ocorrendo sobretudo nos municípios de Campo Formoso, Umburanas, 

Mirangaba, Sertânia, Custódia e Ibimirim, sub

A existência de águas salinas e salobras em diversos poços desta região, sobretudo 

nos instalados em aquíferos do domínio fraturado totalmente integrados no semiárido, 

tem justificado a implementação de sis

potabilização e o aumento da oferta de água de qualidade adequada ao consumo 

humano. 
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iada ao meio de escoamento subterrâneo fissural e ao fato de a 

região se inserir no polígono das secas. De forma localizada, no limite Noroeste e Sul, 

cloretadas -calco-magnesianas , e a Este, duas áreas com água de 

bicarbonatada mista e  cloretada sódica . 

Mapa Hidrogeológico do Brasil apresenta grande parte da região do Submédio S. 

Francisco como tendo águas subterrâneas com excessiva mineralização

2.000 µS/cm, com extensas áreas na porção central com 

dutividades elétricas superiores a 4.000 µS/cm).  

Dos poços do SIAGAS localizados no Submédio S. Francisco, existem 3.850 casos 

em que a condutividade elétrica é superior a 1.000 µS/cm, sendo que 1.481 poços 

apresentam valores superiores a 4.000 µS/cm. 

contrário do que se verifica no Alto S. Francisco e no limite Sul do Médio S. 

Francisco, a menor mineralização das águas subterrâneas do Submédio S. Francisco 

é pontual (ocorrendo sobretudo nos municípios de Campo Formoso, Umburanas, 

ustódia e Ibimirim, sub-bacias Moxotó e Salitre).

A existência de águas salinas e salobras em diversos poços desta região, sobretudo 

eros do domínio fraturado totalmente integrados no semiárido, 

tem justificado a implementação de sistemas de dessalinização visando a 

potabilização e o aumento da oferta de água de qualidade adequada ao consumo 
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iada ao meio de escoamento subterrâneo fissural e ao fato de a 

região se inserir no polígono das secas. De forma localizada, no limite Noroeste e Sul, 

duas áreas com água de 

apresenta grande parte da região do Submédio S. 

excessiva mineralização  (68% do 

µS/cm, com extensas áreas na porção central com 

existem 3.850 casos 

em que a condutividade elétrica é superior a 1.000 µS/cm, sendo que 1.481 poços 

contrário do que se verifica no Alto S. Francisco e no limite Sul do Médio S. 

Francisco, a menor mineralização das águas subterrâneas do Submédio S. Francisco 

é pontual (ocorrendo sobretudo nos municípios de Campo Formoso, Umburanas, 

bacias Moxotó e Salitre). 

A existência de águas salinas e salobras em diversos poços desta região, sobretudo 

eros do domínio fraturado totalmente integrados no semiárido, 

temas de dessalinização visando a 

potabilização e o aumento da oferta de água de qualidade adequada ao consumo 
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Figura 31 – Distribuição da condutividade elétrica no Submédio S. Francisco.

A água subterrânea do Submédio São Francisco apresenta

em termos quer de potabilidade para o consumo humano

irrigação de solos agrícolas

Cerca de 70% da região tem água de 

sendo que 5% não é sequer 

À exceção de zonas de franjas marginais a Noroeste, Sudoeste e Este, a globalidade 

da região apresenta-se imprópria

Pernambuco e Alagoas que fazem a transição para o Baixo São Francisco

apresentam água subterrânea 

Mata Grande, Manari). Também no estado da Bahia se destacam dois município

água não potável: Juazeiro e Jaguarari. 

Verifica-se uma relação direta entre a boa qualidade da água subterrânea e os 

aquíferos das bacias sedimentares de Araripe e Tucano

aproximadamente 24% da região). 

As zonas em que existem problemas de

a água é imprópria para a irrigação. Da mesma forma, n

18%

30%

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

Distribuição da condutividade elétrica no Submédio S. Francisco.

Fonte: CPRM, 2014. 

subterrânea do Submédio São Francisco apresenta, de forma geral

potabilidade para o consumo humano , quer de

irrigação de solos agrícolas . 

Cerca de 70% da região tem água de qualidade imprópria  para o consumo huma

sendo que 5% não é sequer potável .  

À exceção de zonas de franjas marginais a Noroeste, Sudoeste e Este, a globalidade 

imprópria . Inclusivamente, vários municípios do estado de 

Pernambuco e Alagoas que fazem a transição para o Baixo São Francisco

apresentam água subterrânea não potável  (Jatobá, Delmiro Gouveia, Água Grande, 

Mata Grande, Manari). Também no estado da Bahia se destacam dois município

água não potável: Juazeiro e Jaguarari.  

se uma relação direta entre a boa qualidade da água subterrânea e os 

eros das bacias sedimentares de Araripe e Tucano-Jatobá (representando 

aproximadamente 24% da região).  

m problemas de potabilidade coincidem com as zonas em que 

a a irrigação. Da mesma forma, nas áreas em que a qualidade 

0%

6%

26%

20%

S. Francisco Submédio

< 150 µS/cm

150 - 500 µS/cm

500 - 1.000 µS/cm

1.000 - 2.000 µS/cm

2.000 - 3.000 µS/cm

3.000 - 4.000 µS/cm

> 4.000 µS/cm

 

 

Distribuição da condutividade elétrica no Submédio S. Francisco.  

de forma geral, problemas 

de aptidão para a 

para o consumo humano, 

À exceção de zonas de franjas marginais a Noroeste, Sudoeste e Este, a globalidade 

vários municípios do estado de 

Pernambuco e Alagoas que fazem a transição para o Baixo São Francisco, 

(Jatobá, Delmiro Gouveia, Água Grande, 

Mata Grande, Manari). Também no estado da Bahia se destacam dois municípios com 

se uma relação direta entre a boa qualidade da água subterrânea e os 

Jatobá (representando 

com as zonas em que 

as áreas em que a qualidade 

< 150 µS/cm

500 µS/cm

1.000 µS/cm

2.000 µS/cm

3.000 µS/cm

4.000 µS/cm

> 4.000 µS/cm
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da água subterrânea é própria para o consumo humano

irrigação é também adequada

No Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco

diferença nas concentrações dos principais parâmetros físico

subterrâneas, consoante as mesmas estavam armazenadas em a

ou não.  

Nas águas subterrâneas dos a

Pontal, verificavam-se, para além das 

elevadas concentrações de 

2.700 mg/l) e sódio (concentrações com

que a Resolução CONAMA n

250 e 200 mg/l para os referidos parâmetros, respectivamente.

Nas bacias de Moxotó e das Garças

relacionados com o ferro

fissurais da ordem dos 7 mg/l (

Estes valores são contrastantes com as concentrações registradas nos a

bacias sedimentares de Jatobá e Araripe. Nestas bacias sedimentares

médios da condutividade elétrica não excediam os 535 µS/cm, o cloreto os 315 mg/l, o 

sódio os 111 mg/l, e o ferro os 0

Em captações construídas pela CERB (2014)

Jaguari e Macururé foram obtidas concentrações de 

que são consonantes com o zoneamento do IBGE no tocante à potabilidade. Parte do 

município de Jaguarari possui água subterrânea imprópri

se algumas captações com concentrações também elevadas de 
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própria para o consumo humano, a sua utilização para a 

adequada. 

stadual de Recursos Hídricos de Pernambuco (1998) referia

diferença nas concentrações dos principais parâmetros físico-químicos das águas 

subterrâneas, consoante as mesmas estavam armazenadas em aquíf

errâneas dos aquíferos fraturados nas bacias de Moxotó, Garças e 

se, para além das elevadas mineralizações 

elevadas concentrações de cloreto  (concentrações compreendidas entre 1.450 e 

(concentrações compreendidas entre 419 e 719 mg/l). Refira

que a Resolução CONAMA n.º 396/2008 apresenta valores máximos permitidos de 

250 e 200 mg/l para os referidos parâmetros, respectivamente. 

Nas bacias de Moxotó e das Garças, realçam-se ainda os problemas de qualid

ferro , registrando-se concentrações médias nos a

fissurais da ordem dos 7 mg/l (quando os valores da CONAMA são de 0,3 mg/l). 

Estes valores são contrastantes com as concentrações registradas nos a

ares de Jatobá e Araripe. Nestas bacias sedimentares

médios da condutividade elétrica não excediam os 535 µS/cm, o cloreto os 315 mg/l, o 

e o ferro os 0,3 mg/l. 

captações construídas pela CERB (2014) nos municípios de Abaré, Chorrochó, 

Jaguari e Macururé foram obtidas concentrações de cloreto  superiores a 2.000 mg/l

que são consonantes com o zoneamento do IBGE no tocante à potabilidade. Parte do 

município de Jaguarari possui água subterrânea imprópria para consumo, registrando

se algumas captações com concentrações também elevadas de ferro . 
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, a sua utilização para a 

(1998) referia-se já a relativa 

químicos das águas 

quíferos fraturados 

eros fraturados nas bacias de Moxotó, Garças e 

elevadas mineralizações e salinidade , 

(concentrações compreendidas entre 1.450 e 

preendidas entre 419 e 719 mg/l). Refira-se 

º 396/2008 apresenta valores máximos permitidos de 

se ainda os problemas de qualidade 

se concentrações médias nos aquíferos 

valores da CONAMA são de 0,3 mg/l).  

Estes valores são contrastantes com as concentrações registradas nos aquíferos das 

ares de Jatobá e Araripe. Nestas bacias sedimentares, os valores 

médios da condutividade elétrica não excediam os 535 µS/cm, o cloreto os 315 mg/l, o 

nos municípios de Abaré, Chorrochó, 

superiores a 2.000 mg/l, 

que são consonantes com o zoneamento do IBGE no tocante à potabilidade. Parte do 

a para consumo, registrando-
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Quadro 60 – Des cumprimentos de parâmetros físico

poços executados pela CERB (estado da Bahia) no Sub médio S. 

Parâmetros 

Dureza 

Cloreto 

Ferro 

Fluoreto 

Nitrato 

 

B. AQUÍFEROS 

À exceção do aquífero Tacaratu, que é sujeito a monitoramento no 

para os restantes aquíferos não existem estudos hidrogeológicos

vocacionados para a caracterização da sua qualidade.

A informação disponível reporta

que têm sido compilados pela ANA (2005

das principais características dos a

quer no decurso do Estudo do Comportamento das Bacias Sedimentares da Região 

Semi-Árida do Nordeste Brasileiro (2008), quer no decurso dos estud

a implementação da rede de monitoramento (2012).

Quadro 61 – Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

aquíf

Aquíf

Complexo Marancó, unidade carbo

Complexo Santa Filomena, unidade carbonática

Formação Barra Bonita, unidade carbonática

Formação Caatinga

Formação Olhos D’água

Formação Salitre

Grupo Estância, unidade carbonática

Embasamento Fraturado Indiferenciado
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cumprimentos de parâmetros físico -químicos analisados em 

poços executados pela CERB (estado da Bahia) no Sub médio S. 

% descumprimentos

41 

31 

14 

5 

9 

Tacaratu, que é sujeito a monitoramento no escopo

eros não existem estudos hidrogeológicos 

vocacionados para a caracterização da sua qualidade. 

A informação disponível reporta-se majoritariamente a estudos com alguns anos

que têm sido compilados pela ANA (2005a, 2005b e 2007), tendo em vista a descrição 

das principais características dos aquíferos regionais, ou desenvolvidos pelo CPRM, 

quer no decurso do Estudo do Comportamento das Bacias Sedimentares da Região 

Árida do Nordeste Brasileiro (2008), quer no decurso dos estudos de base para 

a implementação da rede de monitoramento (2012). 

Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

quíf eros do Submédio S. Francisco. 

quíf ero Fonte bibliográfica

Complexo Marancó, unidade carbonática s.i.

Complexo Santa Filomena, unidade carbonática s.i.

Formação Barra Bonita, unidade carbonática s.i.

Formação Caatinga s.i.

Formação Olhos D’água s.i.

Formação Salitre LUCIANO (2007)

Grupo Estância, unidade carbonática s.i.

Fraturado Indiferenciado CPRM (2008)*

 

químicos analisados em 

poços executados pela CERB (estado da Bahia) no Sub médio S. Francisco. 

cumprimentos  

escopo do RIMAS, 

 especificamente 

a estudos com alguns anos, e 

tendo em vista a descrição 

ou desenvolvidos pelo CPRM, 

quer no decurso do Estudo do Comportamento das Bacias Sedimentares da Região 

os de base para 

Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

Fonte bibliográfica  

s.i. 

s.i. 

s.i. 

s.i. 

s.i. 

LUCIANO (2007) 

s.i. 

CPRM (2008)* 
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Aquíf

Depósito Aluvionar

Depósito Eólico

Formação Aliança

Formação Candeias

Formação Candeias / Grupo Ilhas Indiscriminados

Formação Curituba

Bacia do Araripe 

Formação Missão Velha

Formação Inajá

Formação Marizal

Formação Santa Brígida

Formação São Sebastião

Formação Sergi

Formação Tacaratu

Grupo Brotas

Grupo Ilhas

s.i. – sem informação. * informação pontual na Bacia do Ja tobá.

 

SALITRE 

LUCIANO (2007) classifica as águas subterrâneas do aquífero Salitre

Salitre, como evoluindo de cloretadas mistas para bicarbonatadas mistas. A fácies 

hidroquímica sugere, ao contrário do que acontece neste aquífero na sub

Verde/Jacaré, uma interação moderada do sistema água/rocha. Neste aquífero

ainda presentes águas de fácies sulfatada ou cloretada sódica e bicarbonatada sódica.

Os teores de cloreto e sulfato são elevados na porção leste e sudeste (valor 

máximo de 2.950 mg/l e 1.

Refira-se que as concentrações médias de cloreto são superiores aos valores 
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quíf ero Fonte bibliográfica

Depósito Aluvionar CPRM (2008)*

Depósito Eólico s.i.

Formação Aliança CPRM (2008)*

Formação Candeias s.i. 

Formação Candeias / Grupo Ilhas Indiscriminados CPRM (2008)*

Formação Curituba s.i.

Formação Exu 

ANA (2007), CPRM (2012Formação Missão Velha 

Mauriti 

Brejo Santo s.i.

Formação Santana s.i.

Formação Inajá CPRM (2008)*

Formação Marizal CPRM (2008)*

Formação Santa Brígida s.i.

Formação São Sebastião ANA (2007)

Formação Sergi s.i.

Formação Tacaratu 

RIMAS - Monitoramento da qualidade 

das águas subterrâneas do Tacaratu 

(CPRM, 2015a), CPRM (2008*, 2012

Grupo Brotas s.i.

Grupo Ilhas s.i.

sem informação. * informação pontual na Bacia do Ja tobá.  

LUCIANO (2007) classifica as águas subterrâneas do aquífero Salitre

como evoluindo de cloretadas mistas para bicarbonatadas mistas. A fácies 

hidroquímica sugere, ao contrário do que acontece neste aquífero na sub

uma interação moderada do sistema água/rocha. Neste aquífero

ainda presentes águas de fácies sulfatada ou cloretada sódica e bicarbonatada sódica.

Os teores de cloreto e sulfato são elevados na porção leste e sudeste (valor 

máximo de 2.950 mg/l e 1.169 mg/l, respectivamente) e baixas a norte

se que as concentrações médias de cloreto são superiores aos valores 
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Fonte bibliográfica  

CPRM (2008)* 

s.i. 

CPRM (2008)* 

s.i.  

CPRM (2008)* 

s.i. 

ANA (2007), CPRM (2012a; 2012b) 

s.i. 

s.i. 

CPRM (2008)* 

CPRM (2008)* 

s.i. 

ANA (2007) 

s.i. 

Monitoramento da qualidade 

das águas subterrâneas do Tacaratu 

), CPRM (2008*, 2012a) 

s.i. 

s.i. 

LUCIANO (2007) classifica as águas subterrâneas do aquífero Salitre, na sub-bacia 

como evoluindo de cloretadas mistas para bicarbonatadas mistas. A fácies 

hidroquímica sugere, ao contrário do que acontece neste aquífero na sub-bacia 

uma interação moderada do sistema água/rocha. Neste aquífero, estão 

ainda presentes águas de fácies sulfatada ou cloretada sódica e bicarbonatada sódica. 

Os teores de cloreto e sulfato são elevados na porção leste e sudeste (valor 

169 mg/l, respectivamente) e baixas a norte-noroeste. 

se que as concentrações médias de cloreto são superiores aos valores 
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estipulados para o consumo humano (290 mg/l), mas no caso do sulfato as 

concentrações médias são inferiores (64 mg/l).

 

EMBASAMENTO FRATURADO INDIFERENCIADO

Os dados disponíveis do 

Francisco são relativamente reduzidos e dizem respeito unicamente a cinco análises 

físico-químicas na Bacia do Jatobá. Embora não sendo 

da unidade aquífera, apresenta

máximas obtidas nas mesmas.

A principal observação relativa aos dados disponíveis é a significativa concentração do 

ferro . De fato, todas as cinco

estipulados como valor máximo permitido na CONAMA n

Quadro 62 – Resumo dos parâmetros físico

Fraturado Indiferenciado no Submédio S. 

Parâmetro  

Condutividade elétrica (µS/cm)

Dureza (mgl/l) 

Cálcio (mgl/l) 

Magnésio (mgl/l) 

Sódio (mgl/l) 

Potássio (mgl/l) 

Ferro (mgl/l) 

Cloreto (mgl/l) 

Sulfato (mgl/l) 

Nitrato (mgl/l) 

Nitrito (mgl/l) 

Fonte: CPRM, 2008. 
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estipulados para o consumo humano (290 mg/l), mas no caso do sulfato as 

concentrações médias são inferiores (64 mg/l). 

MENTO FRATURADO INDIFERENCIADO 

Os dados disponíveis do Embasamento Fraturado Indiferenciado no Submédio S. 

Francisco são relativamente reduzidos e dizem respeito unicamente a cinco análises 

químicas na Bacia do Jatobá. Embora não sendo representativas da globalidade 

era, apresenta-se o resumo das concentrações médias, mínimas e 

máximas obtidas nas mesmas. 

A principal observação relativa aos dados disponíveis é a significativa concentração do 

. De fato, todas as cinco amostras apresentam valores superiores aos 0,3 mg/l 

estipulados como valor máximo permitido na CONAMA n.º 396/2008. 

Resumo dos parâmetros físico -químicos no Embasamento 

Fraturado Indiferenciado no Submédio S. Francisco/Bacia do Jatobá.

Média Mínimo Máximo N

µS/cm) 198,20 152 260 

51,00 36,25 66,87 

5,68 3,8 7,4 

8,86 6,36 11,76 

20,98 18,17 27,6 

1,64 1,17 2,73 

2,74 1,82 4,3 

42,82 34,39 52,11 

3,94 0,48 9,12 

0,26 0 0,58 

0,01 0 0,02 

 

 

estipulados para o consumo humano (290 mg/l), mas no caso do sulfato as 

Embasamento Fraturado Indiferenciado no Submédio S. 

Francisco são relativamente reduzidos e dizem respeito unicamente a cinco análises 

representativas da globalidade 

se o resumo das concentrações médias, mínimas e 

A principal observação relativa aos dados disponíveis é a significativa concentração do 

amostras apresentam valores superiores aos 0,3 mg/l 

químicos no Embasamento 

Francisco/Bacia do Jatobá.  

N.º de análises 

5 
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DEPÓSITO ALUVIONAR  

Praticamente todas as análises físico

captar nos depósitos aluvionares da Bacia do Jatobá evidenciaram problemas de 

qualidade. Os problemas de qualidade estavam essencialmente relacionados com os 

teores em cloreto , sódio 

qualidade relacionados com os 

Nos casos em que os teores de cloreto e sódio são superiores aos valores máximos 

permitidos, verifica-se uma excessiva mineralização das águas subterrâneas, 

sido obtidas condutividades

Quadro 63 – Resumo dos parâmetros físico

no Submédio S. Francisco/Bacia do Jatobá.

Parâmetro  

Condutividade elétrica (µS/cm)

Dureza (mgl/l) 

Cálcio (mgl/l) 

Magnésio (mgl/l) 

Sódio (mgl/l) 

Potássio (mgl/l) 

Ferro (mgl/l) 

Cloreto (mgl/l) 

Sulfato (mgl/l) 

Nitrato (mgl/l) 

Nitrito (mgl/l) 

Fonte: CPRM, 2008. 

 

FORMAÇÃO ALIANÇA 

No escopo do estudo relativo ao comportamento das bacias sedimentares da região 

semiárida do Nordeste Brasileiro (CPRM, 2008), foram identificados 34 poços com 

resultados de análises físico
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Praticamente todas as análises físico-químicas nos 17 poços que se encontravam a 

captar nos depósitos aluvionares da Bacia do Jatobá evidenciaram problemas de 

qualidade. Os problemas de qualidade estavam essencialmente relacionados com os 

, sódio e ferro . Pontualmente, registraram-se problemas de 

qualidade relacionados com os sulfatos . 

Nos casos em que os teores de cloreto e sódio são superiores aos valores máximos 

se uma excessiva mineralização das águas subterrâneas, 

condutividades  superiores a 12.000 µS/cm. 

Resumo dos parâmetros físico -químicos em Depósitos Aluvionares 

no Submédio S. Francisco/Bacia do Jatobá.  

Média Mínimo Máximo 

µS/cm) 3.149,53 230 12.933 

861,21 62,5 3.937,5 

101,45 6,6 676,8 

125,78 5,04 696,84 

525,44 15,18 2.962,17 

15,85 1,95 35,49 

0,24 0,07 0,78 

1.130,58 25,52 6.150,57 

185,90 0 2.017,44 

0,05 0 0,2 

0,02 0 0,1 

do estudo relativo ao comportamento das bacias sedimentares da região 

semiárida do Nordeste Brasileiro (CPRM, 2008), foram identificados 34 poços com 

resultados de análises físico-químicas, datadas de 2006. 
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poços que se encontravam a 

captar nos depósitos aluvionares da Bacia do Jatobá evidenciaram problemas de 

qualidade. Os problemas de qualidade estavam essencialmente relacionados com os 

se problemas de 

Nos casos em que os teores de cloreto e sódio são superiores aos valores máximos 

se uma excessiva mineralização das águas subterrâneas, tendo 

químicos em Depósitos Aluvionares 

N.º de análises 

17 

do estudo relativo ao comportamento das bacias sedimentares da região 

semiárida do Nordeste Brasileiro (CPRM, 2008), foram identificados 34 poços com 
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Apesar da maioria dos poços apresentar boa quali

de descumprimento relativamente ao 

cloreto são elevados, verifica

registrando-se valores de 

apenas um registro de des

destas análises verifica-se 

Quadro 64 – Resumo dos parâmetros físico

Submédio S. Francisco/Bacia do Jatobá.

Parâmetro  

Condutividade elétrica (µS/cm)

Dureza (mgl/l) 

Cálcio (mgl/l) 

Magnésio (mgl/l) 

Sódio (mgl/l) 

Potássio (mgl/l) 

Ferro (mgl/l) 

Cloreto (mgl/l) 

Sulfato (mgl/l) 

Nitrato (mgl/l) 

Nitrito (mgl/l) 

Fonte: CPRM, 2008. 

 

FORMAÇÃO CANDEIAS/ GRUPO ILHAS INDISCRIMINADOS

Na unidade aquífera Formação Candeias/

(2008) tem cadastrados seis poços. A grande maioria dos poços apresenta boa 

qualidade, sendo que apenas uma análise evidencia t

de sódio , cloreto e condutividade elétrica

apresenta elevada dureza (5.000 
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Apesar da maioria dos poços apresentar boa qualidade, ocorrem situações pontuais 

cumprimento relativamente ao sódio  e cloreto . Nos casos em que os teores de 

verifica-se uma correlação com a maior mineralização, 

se valores de condutividade elétrica  superiores a 1.500 

descumprimento relativamente ao sulfato. Em cerca de 18% 

se descumprimento relativamente ao ferro. 

Resumo dos parâmetros físico -químicos na Fo rmação Aliança no 

Submédio S. Francisco/Bacia do Jatobá.  

Média Mínimo Máximo 

µS/cm) 539,44 105 2.500 

153,28 10,62 973,12 

25,45 3,2 128,8 

19,66 0,6 165,12 

65,57 5,29 317,17 

6,84 0,39 25,35 

0,19 0,07 0,94 

152,17 9,57 1.032,3 

25,68 0 263,52 

0,65 0 7,5 

0,01 0 0,09 

FORMAÇÃO CANDEIAS/ GRUPO ILHAS INDISCRIMINADOS 

era Formação Candeias/ Grupo Ilhas Indiscriminados

(2008) tem cadastrados seis poços. A grande maioria dos poços apresenta boa 

qualidade, sendo que apenas uma análise evidencia teores extremamente elevados 

condutividade elétrica . No mesmo poço, a água subterrânea 

apresenta elevada dureza (5.000 mgl/l). 

 

dade, ocorrem situações pontuais 

. Nos casos em que os teores de 

se uma correlação com a maior mineralização, 

superiores a 1.500 µS/cm. Há 

cumprimento relativamente ao sulfato. Em cerca de 18% 

rmação Aliança no 

N.º de análises 

34 

Grupo Ilhas Indiscriminados, o CPRM 

(2008) tem cadastrados seis poços. A grande maioria dos poços apresenta boa 

eores extremamente elevados 

. No mesmo poço, a água subterrânea 
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Quadro 65 – Resumo dos parâmetros físico

Submédio S.

Parâmetro  

Condutividade elétrica (µS/cm)

Dureza 

Cálcio (mgl/l) 

Magnésio (mgl/l) 

Sódio (mgl/l) 

Potássio (mgl/l) 

Ferro (mgl/l) 

Cloreto (mgl/l) 

Sulfato (mgl/l) 

Nitrato (mgl/l) 

Nitrito (mgl/l) 

Fonte: CPRM, 2008. 

 

BACIA DO ARARIPE 

As águas subterrâneas na Bacia de Araripe pertencem a três grupos distintos: (i) 

águas no contato das formações Exu e Santana, ii) águas na Formação Missão Velha, 

e (iii) águas na Formação Mauriti.

O aquífero Exu apresenta baixas concentrações de s

elétrica muito baixa, entre 11 e 24 µS /cm, resultante de uma infiltração rápida e 

passagem rápida pelos arenitos da Formação Exu. Registraram

nitrato acima dos valores de potabilidade (10 mg/l) e a conta

microorganismos.  

As águas subterrâneas armazenadas no a

concentrações relativamente altas de 

casos, é necessária a aeração para garantir a qualidade da água para o consumo 

humano. 

Os poços na Formação Missão Velha apresentam concentração de sais muito superior 

à das águas das fontes, provenientes de process
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Resumo dos parâmetros físico -químicos na Formação Candeias no 

Submédio S.  Francisco/Bacia do Jatobá. 

Média Mínimo Máximo 

µS/cm) 2.451,00 658 10.221 

980,31 68,75 5.000 

181,00 17,4 920,8 

126,66 5,04 647,52 

347,34 82,34 1.375,17 

12,16 4,68 33,54 

0,14 0,07 0,23 

1015,29 60,26 5.308,64 

410,00 7,68 2.251,68 

0,72 0,04 2,3 

0,01 0 0,02 

As águas subterrâneas na Bacia de Araripe pertencem a três grupos distintos: (i) 

águas no contato das formações Exu e Santana, ii) águas na Formação Missão Velha, 

e (iii) águas na Formação Mauriti. 

ero Exu apresenta baixas concentrações de sais dissolvidos e condutividade 

elétrica muito baixa, entre 11 e 24 µS /cm, resultante de uma infiltração rápida e 

passagem rápida pelos arenitos da Formação Exu. Registraram-se concentrações de 

acima dos valores de potabilidade (10 mg/l) e a conta

As águas subterrâneas armazenadas no aquífero Missão Velha apresentam 

concentrações relativamente altas de ferro  (0,28 mg/l), razão pela qual, em alguns 

casos, é necessária a aeração para garantir a qualidade da água para o consumo 

Os poços na Formação Missão Velha apresentam concentração de sais muito superior 

à das águas das fontes, provenientes de processos de dissolução durante a infiltração 
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químicos na Formação Candeias no 

N.º de análises 

6 

As águas subterrâneas na Bacia de Araripe pertencem a três grupos distintos: (i) 

águas no contato das formações Exu e Santana, ii) águas na Formação Missão Velha, 

ais dissolvidos e condutividade 

elétrica muito baixa, entre 11 e 24 µS /cm, resultante de uma infiltração rápida e 

se concentrações de 

acima dos valores de potabilidade (10 mg/l) e a contaminação com 

ero Missão Velha apresentam 

(0,28 mg/l), razão pela qual, em alguns 

casos, é necessária a aeração para garantir a qualidade da água para o consumo 

Os poços na Formação Missão Velha apresentam concentração de sais muito superior 

os de dissolução durante a infiltração 
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que, sendo mais lenta, permite atingir um equilíbrio químico com o meio que favorece 

a dissolução de carbonatos.

Neste aquífero, a média dos valores de pH é 7,68, de sólidos totais dissolvidos é de 

152,30 mg/l, e a dureza é de 111,10 mg/l de CaCO

de esgotos domésticos, ocorrem concentrações elevadas de 

condicionam a qualidade da água para o consumo humano.

Em CPRM (2012a; 2012b) é apresentado o resumo das 

parâmetros amostrados em seis municípios, sendo que só dois (Crato e Barbalha) são 

abrangidos pela bacia do S. Francisco (aquífero Missão Velha). As estatísticas 

evidenciam a boa qualidade deste aquífero na bacia do S. Francisc

todos os parâmetros analisados.

Figura 32 – Concentrações médias de ânions e cátions no aquífer o Missão 

Os poços no aquífero Mauriti apresentam as maiores concentrações salinas, sendo os

processos que lhes dão origem similares aos que se verificam com as águas da 

Formação Missão Velha, embora as rochas de suporte sejam as margas.

 

FORMAÇÃO INAJÁ 

Os 21 poços cadastrados 

descumprimento sobretudo relacionadas com o 

ocorre, em alguns casos, em concentrações superiores ao valor máximo permitido na 

CONAMA n.º 396/2008, coincidindo no caso dos 
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que, sendo mais lenta, permite atingir um equilíbrio químico com o meio que favorece 

a dissolução de carbonatos. 

Neste aquífero, a média dos valores de pH é 7,68, de sólidos totais dissolvidos é de 

reza é de 111,10 mg/l de CaCO3. Associado a situações pontuais 

de esgotos domésticos, ocorrem concentrações elevadas de amônio 

condicionam a qualidade da água para o consumo humano. 

) é apresentado o resumo das concentrações dos principais 

parâmetros amostrados em seis municípios, sendo que só dois (Crato e Barbalha) são 

abrangidos pela bacia do S. Francisco (aquífero Missão Velha). As estatísticas 

evidenciam a boa qualidade deste aquífero na bacia do S. Francisc

todos os parâmetros analisados. 

Concentrações médias de ânions e cátions no aquífer o Missão 

Velha. 

Fonte: CPRM, 2014a. 

aquífero Mauriti apresentam as maiores concentrações salinas, sendo os

processos que lhes dão origem similares aos que se verificam com as águas da 

Formação Missão Velha, embora as rochas de suporte sejam as margas.

poços cadastrados na Formação Inajá apresentam situações pontuais de 

cumprimento sobretudo relacionadas com o cloreto  e o ferro . Também o sódio 

em concentrações superiores ao valor máximo permitido na 

º 396/2008, coincidindo no caso dos poços com maiores concentrações 

 

que, sendo mais lenta, permite atingir um equilíbrio químico com o meio que favorece 

Neste aquífero, a média dos valores de pH é 7,68, de sólidos totais dissolvidos é de 

. Associado a situações pontuais 

amônio e nitrato,  que 

concentrações dos principais 

parâmetros amostrados em seis municípios, sendo que só dois (Crato e Barbalha) são 

abrangidos pela bacia do S. Francisco (aquífero Missão Velha). As estatísticas 

evidenciam a boa qualidade deste aquífero na bacia do S. Francisco em relação a 

 

Concentrações médias de ânions e cátions no aquífer o Missão 

aquífero Mauriti apresentam as maiores concentrações salinas, sendo os 

processos que lhes dão origem similares aos que se verificam com as águas da 

Formação Missão Velha, embora as rochas de suporte sejam as margas. 

na Formação Inajá apresentam situações pontuais de 

. Também o sódio 

em concentrações superiores ao valor máximo permitido na 

poços com maiores concentrações 
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de cloreto e condutividade elétrica

correspondem a águas muito duras.

Quadro 66 – Resumo dos parâmetros físico

Submédio S.

Parâmetro  

Condutividade elétrica (µS/cm)

Dureza 

Cálcio (mgl/l) 

Magnésio (mgl/l) 

Sódio (mgl/l) 

Potássio (mgl/l) 

Ferro (mgl/l) 

Cloreto (mgl/l) 

Sulfato (mgl/l) 

Nitrato (mgl/l) 

Nitrito (mgl/l) 

Fonte: CPRM, 2008. 

 

FORMAÇÃO MARIZAL 

A informação disponível para a formação Marizal é muito reduzida, restringindo

três poços. Embora esta informação seja pouco representativa do aquífero, 

apresentam-se as estatísticas dos dados disponíveis.

Os três poços com análises físico

qualidade. À semelhança de outras unidades a

Jatobá, um dos poços apresenta 
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de cloreto e condutividade elétrica. Praticamente 29% das análises físico

correspondem a águas muito duras. 

Resumo dos parâmetros físico -químicos na Formação Inajá no 

Submédio S.  Francisco/Bacia do Jatobá. 

Média Mínimo Máximo 

µS/cm) 692,29 131 2.711 

239,96 19,37 1.092,5 

28,34 2,4 139,4 

40,38 3,24 225,36 

64,04 7,82 359,4 

17,16 1,95 71,37 

0,23 0,07 1,5 

189,08 16,66 832,01 

43,93 0 203,04 

0,74 0 6,11 

0,01 0 0,04 

disponível para a formação Marizal é muito reduzida, restringindo

três poços. Embora esta informação seja pouco representativa do aquífero, 

se as estatísticas dos dados disponíveis. 

Os três poços com análises físico-químicas na Formação Marizal apresentam boa 

qualidade. À semelhança de outras unidades aquíferas na bacia sedimentar de 

Jatobá, um dos poços apresenta descumprimento relativamente ao ferro

 

do rio São Francisco: 129 

. Praticamente 29% das análises físico-químicas 

químicos na Formação Inajá no 

N.º de análises 

21 

disponível para a formação Marizal é muito reduzida, restringindo-se a 

três poços. Embora esta informação seja pouco representativa do aquífero, 

izal apresentam boa 

eras na bacia sedimentar de 

ferro . 



 

130 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

Quadro 67 – Resumo dos parâmetros físico

Submédio S. Francisco/Bacia do Jatobá.

Parâmetro  

Condutividade elétrica (µS/cm)

Dureza 

Cálcio (mgl/l) 

Magnésio (mgl/l) 

Sódio (mgl/l) 

Potássio (mgl/l) 

Ferro (mgl/l) 

Cloreto (mgl/l) 

Sulfato (mgl/l) 

Nitrato (mgl/l) 

Nitrito (mgl/l) 

Fonte: CPRM, 2008. 

 

SÃO SEBASTIÃO 

Não obstante ser um importante sistema aquífero, não existe informação significativa 

sobre o mesmo. De acordo com ANA (2007), a qualidade química das águas 

subterrâneas do aquífero São Sebastião é boa. COSTA (1994, 

concentrações de sólidos totais dissolvidos inferiores a 500 mg/l.

 

TACARATU 

O monitoramento do sistema aquífero Tacaratu evidencia problemas pontuais de 

qualidade, sobretudo devido ao 

sódio . Os descumprimentos deste aquífe

afloramento da bacia sedimentar Mirandiba.

Os furos em que se registram 

CONAMA n.º 396/2008 e à Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde
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Resumo dos parâmetros físico -químicos na Formação 

Submédio S. Francisco/Bacia do Jatobá.  

Média Mínimo Máximo 

µS/cm) 694,00 460 1018 

124,37 48,75 166,87 

26,07 10 41,8 

14,20 5,64 24,24 

97,37 18,86 140,3 

6,63 3,12 12,48 

0,31 0,07 0,78 

123,01 85,79 185,05 

38,40 26,4 53,76 

0,99 0,27 1,82 

0,01 0,01 0,01 

Não obstante ser um importante sistema aquífero, não existe informação significativa 

sobre o mesmo. De acordo com ANA (2007), a qualidade química das águas 

subterrâneas do aquífero São Sebastião é boa. COSTA (1994, APUD, 

es de sólidos totais dissolvidos inferiores a 500 mg/l. 

O monitoramento do sistema aquífero Tacaratu evidencia problemas pontuais de 

qualidade, sobretudo devido ao manganês, nitrato e alumínio , mas também ao 

cumprimentos deste aquífero ocorrem sobretudo em zonas de 

afloramento da bacia sedimentar Mirandiba. 

Os furos em que se registram descumprimentos relativamente à Resolução 

396/2008 e à Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

 

químicos na Formação Marizal no 

N.º de análises 

3 

Não obstante ser um importante sistema aquífero, não existe informação significativa 

sobre o mesmo. De acordo com ANA (2007), a qualidade química das águas 

APUD, 2007) refere 

O monitoramento do sistema aquífero Tacaratu evidencia problemas pontuais de 

, mas também ao 

ro ocorrem sobretudo em zonas de 

cumprimentos relativamente à Resolução 

396/2008 e à Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, localizam-se 
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em áreas já identificadas pel

região Nordeste (IBGE, 2013) como tendo problemas de potabilidade.

Refira-se que, no escopo 

praticamente metade das 

relativamente ao ferro , situação que a atual rede de monitoramento não evidencia.

Quadro 68 – Resumo dos parâmetros físico

Submédio S. Francisco/

Parâmetro  

Condutividade elétrica (µS/cm)

Dureza 

Cálcio (mgl/l) 

Magnésio (mgl/l) 

Sódio (mgl/l) 

Potássio (mgl/l) 

Ferro (mgl/l) 

Cloreto (mgl/l) 

Sulfato (mgl/l) 

Nitrato (mgl/l) 

Nitrito (mgl/l) 

Fonte: CPRM, 2008. 
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em áreas já identificadas pelo mapa da hidroquímica dos mananciais subterrâneos da 

região Nordeste (IBGE, 2013) como tendo problemas de potabilidade. 

 do Estudo da Bacia Sedimentar de Jatobá (CPRM, 2008), 

praticamente metade das 23 análises físico-químicas apresentam des

, situação que a atual rede de monitoramento não evidencia.

Resumo dos parâmetros físico -químicos na Formação Tacaratu no 

Submédio S. Francisco/ Bacia do Jatobá. 

Média Mínimo Máximo 

µS/cm) 646,70 44 6.270 

173,80 14,37 2.741,25 

42,23 1,8 800 

16,36 2,16 177,84 

65,36 4,14 363,4 

3,90 0,39 17,55 

0,73 0,07 4,36 

197,29 8,86 2.292,55 

36,75 1,44 256,32 

2,35 0 10 

0,06 0 1,11 

 

do rio São Francisco: 131 

apa da hidroquímica dos mananciais subterrâneos da 

 

do Estudo da Bacia Sedimentar de Jatobá (CPRM, 2008), 

descumprimentos 

, situação que a atual rede de monitoramento não evidencia. 

químicos na Formação Tacaratu no 

N.º de análises 

23 



 

132 
 

Quadro 69 – Resumo do monitoramento ao sistema a

Poços 
Sólidos 

Totais 

Dissolvidos  

Condutividade  

(µS/cm) 

Na 

(mg/l)  

K 

(mg/l)

SRI09PE ----- ----- 34,556 7,629

SRI04PE 203 332,6 24,72 8,015

SRI05PE 77 123,4 13,89 3,244

SRI07PE ----- ----- 43,938 3,664

Fazenda 

Gameleira  

Mirandiba 

----- 4140 888,1 12,708

Comunidade 

Anil  Ibimirim 
----- 119,2 14,71 4,339

Fonte: CPRM (2015a). 

Legenda: * CONAMA n.º 396/2008 de 3 de A bril; ** CONAMA n
 Cumpre VMP para todos os usos* 
  

 Não cumpre VMP para consumo humano ** 
  

 Não cumpre VMP para irrigação* 
  

 Não cumpre VMP para dessedentação de animais* 
  

 Não cumpre VMP para dois ou mais usos* 
  

 Sem VMP definido para qualquer uso** 

 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

Resumo do monitoramento ao sistema a quífero Tacaratu.  

Parâmetro  

K 

(mg/l)  

Mg 

(mg/l)  

Ca 

(mg/l)  

Mn 

(mg/l)  

Fe 

(mg/l)  

Zn 

(mg/l)  

Ba 

(mg/l)  

F  

(mg/l)  

Cl 

(mg/l)  

SO4 

(mg/l)  

NO

(mg/l)

7,629 11,781 8,719 1,17 0,012 0,106 0,588 0,14 0,26 2,33 64,76

8,015 9,083 25,84 0,007 0,003 0,161 0,133 0,31 52 10,7 0

3,244 1,579 7,883 0,007 0,004 0,026 0,011 ----- 18 7,9 1,8

3,664 4,336 2,49 0,083 0,04 0,034 0,306 ----- ----- ----- -----

12,708 2,927 43,176 0,023 ----- 0,128 0,043 ----- ----- ----- -----

4,339 10,318 19,979 0,01 0,01 0,01 0,037 0,06 0,11 8,36 4,08

bril; ** CONAMA n .º 396/2008 de 3 de Abril e Portaria n. º 2.914/2011 de 12 de Dezembro
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NO3 

(mg/l)  

NO2 
(mg/l)  

HCO3 
(mg/l)  

Al 
(mg/l)  

Pb 
(mg/l)  

As 
(mg/l)  

64,76 0,01 ----- 0,685 0,002 0,002 

0 ----- 50 0,029 0,01 ----- 

1,8 ----- 24 0,016 0,01 ----- 

----- ----- ----- 1,574 ----- 0,002 

----- ----- ----- 0,133 0,015 0,039 

4,08 0,02 100,19 0,011 0,002 0,002 

º 2.914/2011 de 12 de Dezembro . 
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2.2.5. Qualidade da água subterrânea do Baixo S. Francisco

À exceção do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Mapa da Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 

2013), a informação dispon

Francisco é relativamente reduzida, notadamente, nos Planos Estaduais de Alagoas, 

Sergipe e Pernambuco. 

Existem algumas informações mais detalhadas, embora datadas de 2009, no estado 

de Alagoas e Sergipe, mas o défice de dados é significativo. É neste contexto que, por 

exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe (PERH

• Recuperar, avaliar e monitorar a qualidade da água dos principais 

corpos hídricos superficiais e subterrân

• Implantar projetos

subterrâneas.

 

Quadro 70 – Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Baixo São 

Bacia 

hidrográfica 

Alto Ipanema  
Plano Estadual de Recursos Hídricos de 

Baixo 

Ipanema/Baixo S. 

Francisco (AL) 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

de Alagoas (IBI/ENGESOFT, 2009)

Baixo São 

Francisco (SE) 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

Dados disponibilizados pela SEMARH

Atlas de Qualidade da Água Subterrânea no 

Estado de Sergipe com Fins de Irrigação 
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Qualidade da água subterrânea do Baixo S. Francisco  

À exceção do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Mapa da Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 

2013), a informação disponível sobre a qualidade da água subterrânea do Baixo S. 

Francisco é relativamente reduzida, notadamente, nos Planos Estaduais de Alagoas, 

Existem algumas informações mais detalhadas, embora datadas de 2009, no estado 

pe, mas o défice de dados é significativo. É neste contexto que, por 

exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe (PERH-SE, 2010) prevê:

Recuperar, avaliar e monitorar a qualidade da água dos principais 

corpos hídricos superficiais e subterrâneos; 

Implantar projetos-piloto de monitoramento e gestão das águas 

subterrâneas. 

Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Baixo São 

Francisco. 

Fontes de informação 

Estadual de Recursos Hídricos de 

Pernambuco (1998) 

Mapa da hidroquímica dos 

mananciais subterrâneos da 

região Nordeste (IBGE, 2013)

Mapa hidrogeológico do Brasil ao 

Milionésimo, à escala 1:5.000.000 

(CPRM, 2014

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

de Alagoas (IBI/ENGESOFT, 2009) 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

de Sergipe (2010) 

Dados disponibilizados pela SEMARH-SE (2015) 

Atlas de Qualidade da Água Subterrânea no 

Estado de Sergipe com Fins de Irrigação 

(EMBRAPA, 2009) 

 

do rio São Francisco: 133 

À exceção do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) e do 

Mapa da Hidroquímica dos Mananciais Subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 

ível sobre a qualidade da água subterrânea do Baixo S. 

Francisco é relativamente reduzida, notadamente, nos Planos Estaduais de Alagoas, 

Existem algumas informações mais detalhadas, embora datadas de 2009, no estado 

pe, mas o défice de dados é significativo. É neste contexto que, por 

SE, 2010) prevê: 

Recuperar, avaliar e monitorar a qualidade da água dos principais 

piloto de monitoramento e gestão das águas 

Fontes de dados de qualidade da água subterrânea no  Baixo São 

Mapa da hidroquímica dos 

mananciais subterrâneos da 

região Nordeste (IBGE, 2013) 

 

Mapa hidrogeológico do Brasil ao 

Milionésimo, à escala 1:5.000.000 

(CPRM, 2014b) 
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A. QUALIDADE GERAL D

Grande parte do Baixo S. Francisco apresenta duas fácies de água predominantes: 

cloretada sódica (porção Sul, 51% da região) e 

da região). Na proximidade da zona costeira, associado aos depósitos cenozóicos, a 

fácies é majoritariamente bicarbonatada mista 

À exceção da zona costeira, o 

do Baixo S. Francisco como tendo 

excessiva mineralização . Verifica

das águas subterrâneas da zona costeira para o interior/semiárido. De fato, a maior 

parte da região apresenta águas 

a 4.000 µS/cm (72% da região), contrastando de forma expressiva com as pequenas 

franjas, paralelas à linha de costa, de mineralizações compreendidas entre 150 e 

500 µS/cm. 

Dos cerca de 2.367 poços invent

elétricas superiores a 4.000 µS/cm. Deste universo, cerca de 7% apresenta valores 

superiores a 20.000 µS/cm.

Coincidindo com as zonas de fraca mineralização das águas subterrâneas verifica

a boa qualidade da água para o consumo humano (15% da região) e a boa a 

excelente qualidade para a irrigação (14%).
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A. QUALIDADE GERAL D A REGIÃO 

Grande parte do Baixo S. Francisco apresenta duas fácies de água predominantes: 

(porção Sul, 51% da região) e cloretada mista  (porção Norte, 41% 

da região). Na proximidade da zona costeira, associado aos depósitos cenozóicos, a 

bicarbonatada mista (6%).  

À exceção da zona costeira, o Mapa Hidrogeológico do Brasil assinala toda a região 

isco como tendo problemas de qualidade  relacionados com a 

. Verifica-se inclusivamente um crescente de mineralização 

das águas subterrâneas da zona costeira para o interior/semiárido. De fato, a maior 

parte da região apresenta águas subterrâneas com condutividades elétricas superiores 

a 4.000 µS/cm (72% da região), contrastando de forma expressiva com as pequenas 

franjas, paralelas à linha de costa, de mineralizações compreendidas entre 150 e 

Dos cerca de 2.367 poços inventariados no SIAGAS, 14% possuem

elétricas superiores a 4.000 µS/cm. Deste universo, cerca de 7% apresenta valores 

superiores a 20.000 µS/cm. 

Coincidindo com as zonas de fraca mineralização das águas subterrâneas verifica

água para o consumo humano (15% da região) e a boa a 

excelente qualidade para a irrigação (14%). 

 

Grande parte do Baixo S. Francisco apresenta duas fácies de água predominantes: 

(porção Norte, 41% 

da região). Na proximidade da zona costeira, associado aos depósitos cenozóicos, a 

assinala toda a região 

relacionados com a 

se inclusivamente um crescente de mineralização 

das águas subterrâneas da zona costeira para o interior/semiárido. De fato, a maior 

subterrâneas com condutividades elétricas superiores 

a 4.000 µS/cm (72% da região), contrastando de forma expressiva com as pequenas 

franjas, paralelas à linha de costa, de mineralizações compreendidas entre 150 e 

em condutividades 

elétricas superiores a 4.000 µS/cm. Deste universo, cerca de 7% apresenta valores 

Coincidindo com as zonas de fraca mineralização das águas subterrâneas verifica-se 

água para o consumo humano (15% da região) e a boa a 
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Figura 33 – Distribuição da condutividade elétrica no Baixo S. Francisco.

A elevada mineralização das águas subterrâneas explica a falta de potabilidade de 

parte significativa da região, de acordo com o Mapa da hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 2013). Cerca de 55% da região apresenta 

potabilidade má/medíocre

região apresenta água subterrânea

Embora nem toda a região apresente água subterrânea 

humano, praticamente todos os municípios que fazem fronteira com o Submédio S. 

Francisco apresentam água 

Pedra, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Ouro Branco, Maravilha, Canagri, 

Mata Grande e Inhapi).  

A elevada condutividade elétrica das águas subterrâneas é também consonante com a 

inadequada condição das mesmas para a irrigação dos  solos

tem água imprópria para a irrigação).

Sergipe, estar imprópria para a irrigação 

com a tendência predominante de aumento no sentido litoral

2009, no Atlas de Qualidade da Água Subterrânea com Fins de Irrigação.

Alguns aquíferos do estado de Alagoas apresentam também restrições quanto à 

qualidade das águas subterrâneas. Os poços construídos no cristalino apresentam 

73%
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Distribuição da condutividade elétrica no Baixo S. Francisco.

Fonte: CPRM, 2014a. 

A elevada mineralização das águas subterrâneas explica a falta de potabilidade de 

parte significativa da região, de acordo com o Mapa da hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 2013). Cerca de 55% da região apresenta 

má/medíocre , não sendo própria para o consumo humano. 

região apresenta água subterrânea não potável . 

Embora nem toda a região apresente água subterrânea imprópria para o consumo 

humano, praticamente todos os municípios que fazem fronteira com o Submédio S. 

Francisco apresentam água não potável para o consumo humano (Arco Verde, 

Pedra, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Ouro Branco, Maravilha, Canagri, 

A elevada condutividade elétrica das águas subterrâneas é também consonante com a 

inadequada condição das mesmas para a irrigação dos  solos  (77% do território 

tem água imprópria para a irrigação). O fato da água, no limite Norte do estado

Sergipe, estar imprópria para a irrigação e a distribuição espacial da condutividade 

predominante de aumento no sentido litoral-interior é realçado, já em 

Atlas de Qualidade da Água Subterrânea com Fins de Irrigação.

eros do estado de Alagoas apresentam também restrições quanto à 

qualidade das águas subterrâneas. Os poços construídos no cristalino apresentam 

5%

3%
3%

6%

10%

S. Francisco Baixo

< 150 µS/cm

150 - 500 µS/cm

500 - 1.000 µS/cm

1.000 - 2.000 µS/cm

2.000 - 3.000 µS/cm

3.000 - 4.000 µS/cm

> 4.000 µS/cm
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Distribuição da condutividade elétrica no Baixo S. Francisco.  

A elevada mineralização das águas subterrâneas explica a falta de potabilidade de 

parte significativa da região, de acordo com o Mapa da hidroquímica dos mananciais 

subterrâneos da região Nordeste (IBGE, 2013). Cerca de 55% da região apresenta 

não sendo própria para o consumo humano. 29% da 

para o consumo 

humano, praticamente todos os municípios que fazem fronteira com o Submédio S. 

para o consumo humano (Arco Verde, 

Pedra, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Ouro Branco, Maravilha, Canagri, 

A elevada condutividade elétrica das águas subterrâneas é também consonante com a 

(77% do território 

O fato da água, no limite Norte do estado de 

da condutividade 

interior é realçado, já em 

Atlas de Qualidade da Água Subterrânea com Fins de Irrigação. 

eros do estado de Alagoas apresentam também restrições quanto à 

qualidade das águas subterrâneas. Os poços construídos no cristalino apresentam 

< 150 µS/cm

500 µS/cm

1.000 µS/cm

2.000 µS/cm

3.000 µS/cm

4.000 µS/cm

> 4.000 µS/cm
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freqüentemente águas salinizadas, sendo necessário o 

para o seu aproveitamento

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas 

(IBI/ENGESOFT, 2009), g

concentrações de cloreto

águas subterrâneas em cloreto (com concentrações superiores a 100 mg/l) nos casos 

dos aquíferos fraturados suportados por formações geológicas cristalinas, registrando

se inclusivamente situações de águas salobras. No caso do estado de Sergipe (sub

bacia Baixo S. Francisco (

condicionando inclusivamente a sua utilização para a irrigação. Na área do plano a 

utilização da água subterrânea para irrigação pode constituir um risco no tocante à 

toxicidade severa das culturas.

A maioria das captações de águas subterrâneas no estado de Alagoas, apresentam 

reduzida concentração de nitrato, em geral, inferior a 5 mg/l. Nas zonas urbanas são 

contudo registradas concentrações elevadas de 

dos 300 mg/l), associadas à ausência de saneamento básico, ou em áreas próximas a 

irrigação com vinhaça, comum em muitas áreas de Alagoas, sobretudo nos tabuleiros 

(IBI/Engesoft, 2009). 

Também em relação ao sódio

CONAMA nº 396/2008 de 3 de abril, não se registrando limitações significativas ao seu 

uso relativamente a este parâmetro, em particular para a agricultura e o consumo 

humano. Nos meios aquíf

águas subterrâneas devido à sua percolação em mantos de intemperismo.
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freqüentemente águas salinizadas, sendo necessário o uso de dessalinizadores 

para o seu aproveitamento  (ANA, 2005b). 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas 

(IBI/ENGESOFT, 2009), grande parte das águas subterrâneas do estado apresenta 

cloreto  abaixo de 200 mg/l. Verifica-se um enriquecimento das 

em cloreto (com concentrações superiores a 100 mg/l) nos casos 

eros fraturados suportados por formações geológicas cristalinas, registrando

se inclusivamente situações de águas salobras. No caso do estado de Sergipe (sub

bacia Baixo S. Francisco (SE)) é notório o enriquecimento da água com ião cloreto, 

condicionando inclusivamente a sua utilização para a irrigação. Na área do plano a 

utilização da água subterrânea para irrigação pode constituir um risco no tocante à 

toxicidade severa das culturas. 

A maioria das captações de águas subterrâneas no estado de Alagoas, apresentam 

reduzida concentração de nitrato, em geral, inferior a 5 mg/l. Nas zonas urbanas são 

contudo registradas concentrações elevadas de nitrato  (em alguns casos da ordem 

), associadas à ausência de saneamento básico, ou em áreas próximas a 

irrigação com vinhaça, comum em muitas áreas de Alagoas, sobretudo nos tabuleiros 

sódio  são respeitados os limites estipulados na Resolução 

AMA nº 396/2008 de 3 de abril, não se registrando limitações significativas ao seu 

uso relativamente a este parâmetro, em particular para a agricultura e o consumo 

quíferos cristalinos verifica-se contudo o enriquecimento das 

rrâneas devido à sua percolação em mantos de intemperismo.

 

uso de dessalinizadores 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas 

rande parte das águas subterrâneas do estado apresenta 

se um enriquecimento das 

em cloreto (com concentrações superiores a 100 mg/l) nos casos 

eros fraturados suportados por formações geológicas cristalinas, registrando-

se inclusivamente situações de águas salobras. No caso do estado de Sergipe (sub-

SE)) é notório o enriquecimento da água com ião cloreto, 

condicionando inclusivamente a sua utilização para a irrigação. Na área do plano a 

utilização da água subterrânea para irrigação pode constituir um risco no tocante à 

A maioria das captações de águas subterrâneas no estado de Alagoas, apresentam 

reduzida concentração de nitrato, em geral, inferior a 5 mg/l. Nas zonas urbanas são 

(em alguns casos da ordem 

), associadas à ausência de saneamento básico, ou em áreas próximas a 

irrigação com vinhaça, comum em muitas áreas de Alagoas, sobretudo nos tabuleiros 

são respeitados os limites estipulados na Resolução 

AMA nº 396/2008 de 3 de abril, não se registrando limitações significativas ao seu 

uso relativamente a este parâmetro, em particular para a agricultura e o consumo 

se contudo o enriquecimento das 

rrâneas devido à sua percolação em mantos de intemperismo. 
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B. AQUÍFEROS 

Não existe informação sobre a qualidade da maioria dos a

Francisco  

O aquífero Barreiras, embora seja o que possui maior acervo de informação 

relativamente à qualidade (uma vez que o mesmo constitui um manancial de 

abastecimento público de grande relevância em vários estados), não possui dados 

específicos para a bacia hidrográfica do S. Francisco.

No caso do aquífero Tacaratu, a informação disponível para esta 

restrita, resultando do Estudo do Comportamento das Bacias Sedimentares da Região 

Semi-Árida do Nordeste Brasileiro (CPRM, 2008).

Quadro 71 – Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

a

Aquífero 

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Depósito Aluvionar

Depósito Litorâneo

Formação Barreiras

Formação Curituba

Formação Penedo

Formação Riachuelo

Formação Serraria

Formação Tacaratu

Grupo Coruripe

Grupo Igreja Nova - Perucaba Indiscriminados

s.i. – sem informação. 
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Não existe informação sobre a qualidade da maioria dos aquíferos do Baixo S. 

O aquífero Barreiras, embora seja o que possui maior acervo de informação 

qualidade (uma vez que o mesmo constitui um manancial de 

abastecimento público de grande relevância em vários estados), não possui dados 

específicos para a bacia hidrográfica do S. Francisco. 

No caso do aquífero Tacaratu, a informação disponível para esta 

restrita, resultando do Estudo do Comportamento das Bacias Sedimentares da Região 

Árida do Nordeste Brasileiro (CPRM, 2008). 

Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

aquíferos do Baixo S. Francisco. 

Fonte bibliográfica

Embasamento Fraturado Indiferenciado s.i. 

Depósito Aluvionar s.i. 

Depósito Litorâneo s.i. 

Formação Barreiras ANA (2007, 2010)

Formação Curituba s.i. 

Formação Penedo s.i. 

Formação Riachuelo s.i. 

Serraria s.i. 

Formação Tacaratu CPRM (2008) 

Grupo Coruripe s.i. 

Perucaba Indiscriminados s.i. 
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eros do Baixo S. 

O aquífero Barreiras, embora seja o que possui maior acervo de informação 

qualidade (uma vez que o mesmo constitui um manancial de 

abastecimento público de grande relevância em vários estados), não possui dados 

No caso do aquífero Tacaratu, a informação disponível para esta região é muito 

restrita, resultando do Estudo do Comportamento das Bacias Sedimentares da Região 

Fontes de informação da qualidade da água subterrân ea em 

Fonte bibliográfica  

ANA (2007, 2010) 
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BARREIRAS 

As águas subterrâneas do aquífero são cloretadas magnesianas

que se avança para a zona costeira a fácies passa a cloretada sódica

Apresenta de forma geral boa qualidade, em grande parte devido às reduzidas 

condutividades elétricas. 

Ao contrário do que se verifica noutras regiões, mas que no Baixo S. Francisco é 

relativamente comum, as águas armazenadas neste aquífero são muito brandas.

De acordo com ANA (2010), a utilização das águas subterrâneas do aquífero Barreiras 

para o abastecimento público acontece sobretudo junto à zona costeira, sendo que em 

algumas regiões o avanço da 

deficiência dos sistemas de esgotamento sanitário, impõem restrições à qualidade da 

água de poços. No referido documento não são referidas em concreto que regiões são 

mais atingidas por estes problemas, c

aquífero Barreiras no Baixo S. Francisco possui condições para apresentar estes 

problemas de qualidade. 

Em algumas zonas deste aquífero verificam

instalação de estações para a 

 

FORMAÇÃO TACARATU 

As físico-químicas na Formação Tacaratu foram realizadas em oito poços localizados 

na transição do Baixo para o Submédio S. Francisco. Os únicos 

referem-se às concentrações de 
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As águas subterrâneas do aquífero são cloretadas magnesianas-sódicas. À medida 

zona costeira a fácies passa a cloretada sódica

Apresenta de forma geral boa qualidade, em grande parte devido às reduzidas 

Ao contrário do que se verifica noutras regiões, mas que no Baixo S. Francisco é 

mum, as águas armazenadas neste aquífero são muito brandas.

De acordo com ANA (2010), a utilização das águas subterrâneas do aquífero Barreiras 

para o abastecimento público acontece sobretudo junto à zona costeira, sendo que em 

algumas regiões o avanço da cunha salina e a ocorrência de nitrato, associada à 

deficiência dos sistemas de esgotamento sanitário, impõem restrições à qualidade da 

água de poços. No referido documento não são referidas em concreto que regiões são 

mais atingidas por estes problemas, contudo refiram-se que a porção do sistema 

aquífero Barreiras no Baixo S. Francisco possui condições para apresentar estes 

Em algumas zonas deste aquífero verificam-se altos teores de ferro

instalação de estações para a sua remoção.  

 

químicas na Formação Tacaratu foram realizadas em oito poços localizados 

na transição do Baixo para o Submédio S. Francisco. Os únicos des

se às concentrações de ferro.  

 

sódicas. À medida 

zona costeira a fácies passa a cloretada sódica-cálcica. 

Apresenta de forma geral boa qualidade, em grande parte devido às reduzidas 

Ao contrário do que se verifica noutras regiões, mas que no Baixo S. Francisco é 

mum, as águas armazenadas neste aquífero são muito brandas. 

De acordo com ANA (2010), a utilização das águas subterrâneas do aquífero Barreiras 

para o abastecimento público acontece sobretudo junto à zona costeira, sendo que em 

cunha salina e a ocorrência de nitrato, associada à 

deficiência dos sistemas de esgotamento sanitário, impõem restrições à qualidade da 

água de poços. No referido documento não são referidas em concreto que regiões são 

se que a porção do sistema 

aquífero Barreiras no Baixo S. Francisco possui condições para apresentar estes 

ferro , obrigando à 

químicas na Formação Tacaratu foram realizadas em oito poços localizados 

descumprimentos 
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Quadro 72 – Resumo dos parâmetros físico

Baixo S. Francisco/Bacia do Jatobá.

Parâmetro  

Condutividade elétrica (µS/cm)

Dureza 

Cálcio (mgl/l) 

Magnésio (mgl/l) 

Sódio (mgl/l) 

Potássio (mgl/l) 

Ferro (mgl/l) 

Cloreto (mgl/l) 

Sulfato (mgl/l) 

Nitrato (mgl/l) 

Nitrito (mgl/l) 

Fonte: CPRM, 2008. 

 

2.2.6. Relação entre qualidade da água subterrânea, a evol ução natural e a 

influência antrópica 

A. PRESSÕES PARA AS 

As características físico-químicas naturais das águas subterrâneas 

por fatores intrínsecos ao a

rocha, condições de circulação e armazenamento da água além da extensão do 

percurso subterrâneo, e também por fatores externos

recarga artificial (MOURÃO 

As águas subterrâneas estão assim sujeitas a um conjunto de pressões que podem 

determinar características físico

principais usos (consumo humano, irrigação, dessed

 

 

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco:

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

Resumo dos parâmetros físico -químicos na Formação Tacaratu no 

Baixo S. Francisco/Bacia do Jatobá.  

Média Mínimo Máximo 

µS/cm) 398,88 68 1.011 

105,54 11,3 504,37 

22,00 2,8 111,2 

15,14 2,2 54,36 

37,38 9,4 90,85 

7,12 0,4 19,11 

0,43 0,07 1,18 

103,82 21,2 229,36 

18,36 1,4 37,44 

0,70 0 2,26 

0,01 0 0,04 

Relação entre qualidade da água subterrânea, a evol ução natural e a 

A. PRESSÕES PARA AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

químicas naturais das águas subterrâneas são influenciadas 

por fatores intrínsecos ao aquífero, como a composição e natureza mineralógica da 

rocha, condições de circulação e armazenamento da água além da extensão do 

e também por fatores externos, como o clima, 

recarga artificial (MOURÃO et. al., 2000). 

As águas subterrâneas estão assim sujeitas a um conjunto de pressões que podem 

determinar características físico-químicas que condicionam a sua qualidade para os 

principais usos (consumo humano, irrigação, dessedentação animal, recreação).
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químicos na Formação Tacaratu no 

Nº de análises 

8 

Relação entre qualidade da água subterrânea, a evol ução natural e a 

são influenciadas 

ero, como a composição e natureza mineralógica da 

rocha, condições de circulação e armazenamento da água além da extensão do 

como o clima, a poluição e a 

As águas subterrâneas estão assim sujeitas a um conjunto de pressões que podem 

químicas que condicionam a sua qualidade para os 

entação animal, recreação). 
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Face aos dados disponíveis sobre a qualidade das águas subterrâneas da bacia do rio 

S. Francisco, existirão duas origens principais de pressões que contribuirão para o 

atual estado (conhecido) das mesmas:

• Pressões de origem natural;

• Pressões de origem antrópica.

Os problemas de qualidade da água subterrânea podem ainda ser 

inadequada construção e proteção dos poços de explotação. Muitos poços são 

executados por privados, sem obedecerem às condições e

Brasileiras neste domínio (ABNT NBR

permitindo a entrada de substâncias contaminantes para o meio hídrico subterrâneo.

Entre os principais fatores construtivos dos poços tubulares, que pode

risco de contaminação das águas subterrâneas, estão (ANA, 2007):

• Falta de isolamento das camadas indesejáveis durante a perfuração, 

como, por exemplo, a parte de rochas alteradas mais superficiais, que 

são mais vulneráveis à contaminação;

• Ausência de laje de proteção sanitária e altura inadequada da boca do 

poço;  

• Proximidade com pontos potencialmente contaminantes da água, como 

fossas, postos de gasolina e lixões;

• Não desinfeção do poço após a construção;

• Não cimentação

entrada de águas superficiais.

Também os poços abandonados, não selados adequadamente, constituem um risco 

para as águas subterrâneas. Estes poços constituem um meio de comunicação direta 

com os aquíferos, pelo que a introdução de substâncias contaminantes no seu interior 

constitui um risco significativo para a qualidade do meio hídrico subterrâneo.

 

PRESSÕES DE ORIGEM N

Um dos parâmetros presentes nas águas subterrâneas da bacia hidrográfica d

Francisco que resulta de contaminação natural, ou seja, cuja presença está associada 
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Face aos dados disponíveis sobre a qualidade das águas subterrâneas da bacia do rio 

existirão duas origens principais de pressões que contribuirão para o 

atual estado (conhecido) das mesmas: 

de origem natural; 

de origem antrópica. 

Os problemas de qualidade da água subterrânea podem ainda ser 

inadequada construção e proteção dos poços de explotação. Muitos poços são 

executados por privados, sem obedecerem às condições estipuladas pelas Normas 

Brasileiras neste domínio (ABNT NBR-12.212 de 1992 e ABNT NBR-12.244 de 1990), 

permitindo a entrada de substâncias contaminantes para o meio hídrico subterrâneo.

Entre os principais fatores construtivos dos poços tubulares, que pode

risco de contaminação das águas subterrâneas, estão (ANA, 2007): 

Falta de isolamento das camadas indesejáveis durante a perfuração, 

como, por exemplo, a parte de rochas alteradas mais superficiais, que 

são mais vulneráveis à contaminação; 

ência de laje de proteção sanitária e altura inadequada da boca do 

Proximidade com pontos potencialmente contaminantes da água, como 

fossas, postos de gasolina e lixões; 

Não desinfeção do poço após a construção; 

Não cimentação do espaço anelar entre o furo e o poço, 

entrada de águas superficiais. 

Também os poços abandonados, não selados adequadamente, constituem um risco 

para as águas subterrâneas. Estes poços constituem um meio de comunicação direta 

eros, pelo que a introdução de substâncias contaminantes no seu interior 

constitui um risco significativo para a qualidade do meio hídrico subterrâneo.

PRESSÕES DE ORIGEM NATURAL 

Um dos parâmetros presentes nas águas subterrâneas da bacia hidrográfica d

Francisco que resulta de contaminação natural, ou seja, cuja presença está associada 

 

Face aos dados disponíveis sobre a qualidade das águas subterrâneas da bacia do rio 
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Os problemas de qualidade da água subterrânea podem ainda ser agravados pela 

inadequada construção e proteção dos poços de explotação. Muitos poços são 

stipuladas pelas Normas 

12.244 de 1990), 

permitindo a entrada de substâncias contaminantes para o meio hídrico subterrâneo. 

Entre os principais fatores construtivos dos poços tubulares, que podem representar 

Falta de isolamento das camadas indesejáveis durante a perfuração, 

como, por exemplo, a parte de rochas alteradas mais superficiais, que 

ência de laje de proteção sanitária e altura inadequada da boca do 

Proximidade com pontos potencialmente contaminantes da água, como 

do espaço anelar entre o furo e o poço, o que facilita a 

Também os poços abandonados, não selados adequadamente, constituem um risco 

para as águas subterrâneas. Estes poços constituem um meio de comunicação direta 

eros, pelo que a introdução de substâncias contaminantes no seu interior 

constitui um risco significativo para a qualidade do meio hídrico subterrâneo. 

Um dos parâmetros presentes nas águas subterrâneas da bacia hidrográfica do S. 

Francisco que resulta de contaminação natural, ou seja, cuja presença está associada 
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ao contexto geológico, é o 

Destacam-se em particular as anomalias detectadas nas águas subterrâneas que 

abastecem o município de São Francisco (sub

que ao longo dos anos originaram uma significativa incidência de fluorose dentária na 

população.  

As concentrações de fluoreto estão relacionadas com o domínio hidrogeológico 

cárstico (sistema aquífero Bambuí), e resultam da fluorita disseminada em veios 

calcíticos, principalmente nos calcarenitos. VELASQUEZ 

http://www.cprm.gov.br, 2015) refere que em quatro distritos estudados, a água 

consumida pela população apresenta con

sua origem estará relacionada à dissolução de fluorita presente nas rochas cársticas 

da Formação Lagoa do Jacaré, pertencente ao Grupo Bambuí.

Também as violações registradas no aquífero Salitre relativamente a

atribuídas às condições naturais.

Outros parâmetros, como o 

também terão, em alguns casos

minerais-fonte. 

As concentrações de ferro e alumínio

Francisco são freqüentemente de origem natural. Em regiões de clima tropical úmido e 

semiúmido ocorrem processos de lateritização dos solos com uma intensa lixiviação 

dos elementos de menor solubilidade para o meio h

O arsênio é um dos parâmetros que tem sido registrado nos últimos anos no decurso 

do monitoramento das águas subterrâneas do a

Gerais. Muito embora parte dos problemas com o arsênio possam não ter uma o

exclusivamente natural, o contexto geológico terá um

depósitos minerais contendo sulfetos (arsenopirita)

naturais de arsênio. Também no aquífero Salitre, as situações de 

relacionadas com o arsênio são parcialmente associadas ao contexto geológico 

natural. 

A presença de bário em algumas águas subterrâneas, sobretudo em Minas Gerais, 

está essencialmente associada a fontes naturais, especificamente ao intemperismo e 
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ao contexto geológico, é o fluoreto , no aquífero Bambuí/Médio São Francisco. 

se em particular as anomalias detectadas nas águas subterrâneas que 

município de São Francisco (sub-bacia de Pandeiros/Pardo/Manga) e 

que ao longo dos anos originaram uma significativa incidência de fluorose dentária na 

As concentrações de fluoreto estão relacionadas com o domínio hidrogeológico 

ma aquífero Bambuí), e resultam da fluorita disseminada em veios 

calcíticos, principalmente nos calcarenitos. VELASQUEZ et. al. 

http://www.cprm.gov.br, 2015) refere que em quatro distritos estudados, a água 

consumida pela população apresenta concentrações de flúor superiores a 1,18 mg/l. A 

sua origem estará relacionada à dissolução de fluorita presente nas rochas cársticas 

da Formação Lagoa do Jacaré, pertencente ao Grupo Bambuí. 

Também as violações registradas no aquífero Salitre relativamente a

atribuídas às condições naturais. 

Outros parâmetros, como o ferro , o alumínio , o arsênio  e o bário

em alguns casos, origens naturais, associadas à ocorrência de 

As concentrações de ferro e alumínio presentes nos aquíferos da bacia do S. 

Francisco são freqüentemente de origem natural. Em regiões de clima tropical úmido e 

semiúmido ocorrem processos de lateritização dos solos com uma intensa lixiviação 

dos elementos de menor solubilidade para o meio hídrico subterrâneo. 

O arsênio é um dos parâmetros que tem sido registrado nos últimos anos no decurso 

do monitoramento das águas subterrâneas do aquífero Bambuí, no Norte de Minas 

Gerais. Muito embora parte dos problemas com o arsênio possam não ter uma o

exclusivamente natural, o contexto geológico terá uma contribuição

depósitos minerais contendo sulfetos (arsenopirita) constituem uma das fontes 

. Também no aquífero Salitre, as situações de des

relacionadas com o arsênio são parcialmente associadas ao contexto geológico 

A presença de bário em algumas águas subterrâneas, sobretudo em Minas Gerais, 

está essencialmente associada a fontes naturais, especificamente ao intemperismo e 

 

do rio São Francisco: 141 

no aquífero Bambuí/Médio São Francisco. 

se em particular as anomalias detectadas nas águas subterrâneas que 

bacia de Pandeiros/Pardo/Manga) e 

que ao longo dos anos originaram uma significativa incidência de fluorose dentária na 

As concentrações de fluoreto estão relacionadas com o domínio hidrogeológico 

ma aquífero Bambuí), e resultam da fluorita disseminada em veios 

et. al. (sem data, 

http://www.cprm.gov.br, 2015) refere que em quatro distritos estudados, a água 

centrações de flúor superiores a 1,18 mg/l. A 

sua origem estará relacionada à dissolução de fluorita presente nas rochas cársticas 

Também as violações registradas no aquífero Salitre relativamente ao fluoreto são 

bário  provavelmente 

origens naturais, associadas à ocorrência de 

eros da bacia do S. 

Francisco são freqüentemente de origem natural. Em regiões de clima tropical úmido e 

semiúmido ocorrem processos de lateritização dos solos com uma intensa lixiviação 

ídrico subterrâneo.  

O arsênio é um dos parâmetros que tem sido registrado nos últimos anos no decurso 

no Norte de Minas 

Gerais. Muito embora parte dos problemas com o arsênio possam não ter uma origem 

contribuição importante. Os 

constituem uma das fontes 

descumprimento 

relacionadas com o arsênio são parcialmente associadas ao contexto geológico 

A presença de bário em algumas águas subterrâneas, sobretudo em Minas Gerais, 

está essencialmente associada a fontes naturais, especificamente ao intemperismo e 
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erosão de depósitos naturais. No 

têm sido sistematicamente registrado

estando associado à presença de barita

A condutividade elétrica

naturais, sobretudo ao efeito combinado entre a geologia (embasamento cristalino 

fraturado), às condições pluviométricas e de evaporação. Refira

da bacia do S. Francisco se insere no s

As rochas do embasamento cristalino possuem reduzida porosidade e permeabilidade, 

acumulando-se a água nas fraturas. Devido às baixas precipitações, elevadas 

temperaturas e evaporação da água, nas fraturas permanecem os sais, determinando 

a elevada mineralização das águas que ficam posteriormente armazenadas nas 

mesmas. Esta salinização em formações a

cristalino contrasta, por exemplo, com os menores teores de sais nas bacias 

sedimentares do Tucano-Jatoba e na 

Os poços explotam fraturas isoladas, muitas vezes, com grandes diferenças de 

salinidade de uma fratura para a outra vizinha. Medidas de carbono revelaram, sem 

exceção, águas novas, com poucas dezenas ou centenas de anos de tempo de 

permanência no aquífero. Assim sendo, a alta salinização não pode ser interna, por 

dissolução no aquífero, pois estes processos geoquímicos, em ambiente fechado, são 

relativamente lentos (SANTIAGO 

Note-se a relativa concordância 

Doce como tendo maior criticidade no tocante ao acesso à água, a condutividade 

elétrica e a ausência de qualidade da água subterrânea para o consumo humano.
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depósitos naturais. No município de Pai Pedro (sub-bacia Verde Grande) 

m sido sistematicamente registrados altos teores de bário, o que se interpreta como 

estando associado à presença de barita, ou a feldspatos ricos em bário.

condutividade elétrica  e a salinização  estão também associadas às condições 

naturais, sobretudo ao efeito combinado entre a geologia (embasamento cristalino 

fraturado), às condições pluviométricas e de evaporação. Refira-se que grande parte 

da bacia do S. Francisco se insere no semiárido. 

As rochas do embasamento cristalino possuem reduzida porosidade e permeabilidade, 

se a água nas fraturas. Devido às baixas precipitações, elevadas 

temperaturas e evaporação da água, nas fraturas permanecem os sais, determinando 

da mineralização das águas que ficam posteriormente armazenadas nas 

mesmas. Esta salinização em formações aquíferas suportadas pelo embasamento 

cristalino contrasta, por exemplo, com os menores teores de sais nas bacias 

Jatoba e na bacia do Araripe. 

am fraturas isoladas, muitas vezes, com grandes diferenças de 

salinidade de uma fratura para a outra vizinha. Medidas de carbono revelaram, sem 

exceção, águas novas, com poucas dezenas ou centenas de anos de tempo de 

ero. Assim sendo, a alta salinização não pode ser interna, por 

ero, pois estes processos geoquímicos, em ambiente fechado, são 

relativamente lentos (SANTIAGO et. al., 2000; apudANA, 2007).  

se a relativa concordância entre os municípios identificados no Programa Água 

Doce como tendo maior criticidade no tocante ao acesso à água, a condutividade 

elétrica e a ausência de qualidade da água subterrânea para o consumo humano.

 

bacia Verde Grande) 

que se interpreta como 

ou a feldspatos ricos em bário. 

estão também associadas às condições 

naturais, sobretudo ao efeito combinado entre a geologia (embasamento cristalino 

se que grande parte 

As rochas do embasamento cristalino possuem reduzida porosidade e permeabilidade, 

se a água nas fraturas. Devido às baixas precipitações, elevadas 

temperaturas e evaporação da água, nas fraturas permanecem os sais, determinando 

da mineralização das águas que ficam posteriormente armazenadas nas 

eras suportadas pelo embasamento 

cristalino contrasta, por exemplo, com os menores teores de sais nas bacias 

am fraturas isoladas, muitas vezes, com grandes diferenças de 

salinidade de uma fratura para a outra vizinha. Medidas de carbono revelaram, sem 

exceção, águas novas, com poucas dezenas ou centenas de anos de tempo de 

ero. Assim sendo, a alta salinização não pode ser interna, por 

ero, pois estes processos geoquímicos, em ambiente fechado, são 

entre os municípios identificados no Programa Água 

Doce como tendo maior criticidade no tocante ao acesso à água, a condutividade 

elétrica e a ausência de qualidade da água subterrânea para o consumo humano. 
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Figura 34 – Municípios com maior criticidade no acesso à água.

Os problemas de salinização das águas subterrâneas têm conduzido ao abandono de 

vários poços na bacia hidrográfica do S. Francisco. Dos 1.053 poços da base de 

dados do SIAGAS que atualme

Francisco, correspondendo a uma 

extensão de território. Cerca de 46% 

e 8% no Submédio. 

Esta situação de abandono de

na base de dados do SIAGAS e que se associará a inúmeros poços inadequadamente 

construídos, aumenta de forma significativa a vulnerabilidade à poluição dos a

em que os mesmos estão instalados. 

A construção de diversas barragens subterrâneas para potenciar a infiltração assume

se também como um fator potenciador do aumento da salinização do meio hídrico 

subterrâneo. Em muitos casos

água armazenada nessas barragens

comprometer a qualidade do meio hídrico subterrâneo.
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Municípios com maior criticidade no acesso à água.

Fonte: MMA, 2012. 

Os problemas de salinização das águas subterrâneas têm conduzido ao abandono de 

vários poços na bacia hidrográfica do S. Francisco. Dos 1.053 poços da base de 

dados do SIAGAS que atualmente estão desativados, 18% localizam

Francisco, correspondendo a uma porcentagem relativamente elevada face à 

extensão de território. Cerca de 46% localizam-se no Médio S. Francisco, 10% no Alto 

Esta situação de abandono de poços, que é possivelmente superior àquela que consta 

na base de dados do SIAGAS e que se associará a inúmeros poços inadequadamente 

construídos, aumenta de forma significativa a vulnerabilidade à poluição dos a

em que os mesmos estão instalados.  

A construção de diversas barragens subterrâneas para potenciar a infiltração assume

se também como um fator potenciador do aumento da salinização do meio hídrico 

subterrâneo. Em muitos casos, verifica-se uma reduzida ou ausente renovação da 

a nessas barragens, o que, aliado à elevada evaporação

comprometer a qualidade do meio hídrico subterrâneo. 
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Municípios com maior criticidade no acesso à água.  

Os problemas de salinização das águas subterrâneas têm conduzido ao abandono de 

vários poços na bacia hidrográfica do S. Francisco. Dos 1.053 poços da base de 

nte estão desativados, 18% localizam-se no Baixo S. 

relativamente elevada face à 

no Médio S. Francisco, 10% no Alto 

poços, que é possivelmente superior àquela que consta 

na base de dados do SIAGAS e que se associará a inúmeros poços inadequadamente 

construídos, aumenta de forma significativa a vulnerabilidade à poluição dos aquíferos 

A construção de diversas barragens subterrâneas para potenciar a infiltração assume-

se também como um fator potenciador do aumento da salinização do meio hídrico 

se uma reduzida ou ausente renovação da 

aliado à elevada evaporação, pode 
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Refiram-se também alguns problemas de salinização detectados nas sub

transição entre o Alto e o Médio S. Francisco. O Norte

insere-se parcialmente ou nos arredores dos limites do semiárido mineiro, 

apresentando os mais baixos índices de pluviosidade do território estadual e elevadas 

taxas de evapotranspiração, contribuindo para uma pior qualidade das 

de vista da concentração de sólidos dissolvidos e de sua salinidade (IGAM, 2011). 

Por fim, refiram-se os elevados valores de 

associada à dissolução das rochas carbonatadas no aquífero Bambuí. 

 

PRESSÕES DE ORIGEM ANTRÓPICA

Relativamente a parâmetros que apresentam 

associados a pressões de origem antrópica

principais fontes antrópicas associadas a estes parâmetros resultam das prátic

agrícolas, sobretudo da aplicação de agrotóxicos e fertilizantes, e dos problemas de 

saneamento básico, especificamente a utilização de fossas sépticas ou negras e os 

vazamentos de redes de esgoto.

A bacia do S. Francisco tem sido sujeita a transformaçõ

incremento da agricultura irrigada

agrotóxicos e fertilizantes. 

Refira-se o caso específico da bacia carbonatada do Irecê (sub

Verde/Jacaré, Médio S. Francisco), que abran

em que o efeito combinado da atividade agrícola com o clima semiárido, caracterizado 

por baixa precipitação pluviométrica, drenagens intermitentes e carstificação das 

rochas carbonatadas que favorecem a circulação em 

teores registrados nos últimos anos de nitrato e cloreto e a alteração da qualidade da 

água.  

SANTOS et. al. (2012) referem ser necessário uma investigação detalhada das reais 

fontes emissoras destes contaminantes, bem como dos

envolvidos. Particularmente em relação ao nitrato, recomenda
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se também alguns problemas de salinização detectados nas sub

transição entre o Alto e o Médio S. Francisco. O Norte do estado de Minas Gerais 

se parcialmente ou nos arredores dos limites do semiárido mineiro, 

apresentando os mais baixos índices de pluviosidade do território estadual e elevadas 

taxas de evapotranspiração, contribuindo para uma pior qualidade das 

de vista da concentração de sólidos dissolvidos e de sua salinidade (IGAM, 2011). 

se os elevados valores de dureza  das águas no domínio cárstico, 

associada à dissolução das rochas carbonatadas no aquífero Bambuí. 

DE ORIGEM ANTRÓPICA 

Relativamente a parâmetros que apresentam descumprimentos e que podem estar 

associados a pressões de origem antrópica, destacam-se o nitrato 

principais fontes antrópicas associadas a estes parâmetros resultam das prátic

agrícolas, sobretudo da aplicação de agrotóxicos e fertilizantes, e dos problemas de 

saneamento básico, especificamente a utilização de fossas sépticas ou negras e os 

vazamentos de redes de esgoto. 

A bacia do S. Francisco tem sido sujeita a transformações do uso do solo, com o 

agricultura irrigada, à qual se associa inevitavelmente a aplicação de 

agrotóxicos e fertilizantes.  

se o caso específico da bacia carbonatada do Irecê (sub

Verde/Jacaré, Médio S. Francisco), que abrange o Polo de Desenvolvimento de Irecê, 

em que o efeito combinado da atividade agrícola com o clima semiárido, caracterizado 

por baixa precipitação pluviométrica, drenagens intermitentes e carstificação das 

rochas carbonatadas que favorecem a circulação em profundidade, justificará os 

teores registrados nos últimos anos de nitrato e cloreto e a alteração da qualidade da 

(2012) referem ser necessário uma investigação detalhada das reais 

fontes emissoras destes contaminantes, bem como dos principais processos 

envolvidos. Particularmente em relação ao nitrato, recomenda-se uma investigação 

 

se também alguns problemas de salinização detectados nas sub-bacias de 

do estado de Minas Gerais 

se parcialmente ou nos arredores dos limites do semiárido mineiro, 

apresentando os mais baixos índices de pluviosidade do território estadual e elevadas 

taxas de evapotranspiração, contribuindo para uma pior qualidade das águas do ponto 

de vista da concentração de sólidos dissolvidos e de sua salinidade (IGAM, 2011).  

das águas no domínio cárstico, 

associada à dissolução das rochas carbonatadas no aquífero Bambuí.  

cumprimentos e que podem estar 

nitrato e o cloreto . As 

principais fontes antrópicas associadas a estes parâmetros resultam das práticas 

agrícolas, sobretudo da aplicação de agrotóxicos e fertilizantes, e dos problemas de 

saneamento básico, especificamente a utilização de fossas sépticas ou negras e os 

es do uso do solo, com o 

, à qual se associa inevitavelmente a aplicação de 

se o caso específico da bacia carbonatada do Irecê (sub-bacia do 

de Desenvolvimento de Irecê, 

em que o efeito combinado da atividade agrícola com o clima semiárido, caracterizado 

por baixa precipitação pluviométrica, drenagens intermitentes e carstificação das 

profundidade, justificará os 

teores registrados nos últimos anos de nitrato e cloreto e a alteração da qualidade da 

(2012) referem ser necessário uma investigação detalhada das reais 

principais processos 

se uma investigação 
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através do uso de técnicas isotópicas, a qual poderá auxiliar na identificação da 

origem deste contaminante.

Também nas sub-bacias do Jequitai (Alto S. F

abrangem o Polo de Desenvolvimento do Norte de Minas Gerais, a atividade de 

irrigação tem sofrido um aumento significativo nos últimos anos e poderá justificar a 

detecção de agrotóxicos  (clordano e 2, 4, 6 triclorofenol)

qualidade relacionados com o nitrato e cloreto.

A quantidade relativamente significativa de agrotóxicos comercializados no Brasil nos 

últimos anos, a mobilidade e a persistência de algumas substâncias ativas

a vulnerabilidade a que estão sujeitas as águas subterrâneas em algumas zonas da 

bacia do S. Francisco e a importância da sua inclusão em programas de 

monitoramento. O mesmo se aplica aos fertilizantes. Refira

do S. Francisco está entre 

(ANA, 2013). 

 

Figura 35 – Principais agrotóxicos comercializados no Brasil em  2010.

Para além dos dois polos 

Francisco existem outros perímetros irrigados (Guanambi, Formoso/Correntina, 
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através do uso de técnicas isotópicas, a qual poderá auxiliar na identificação da 

origem deste contaminante. 

bacias do Jequitai (Alto S. Francisco) e do Verde Grande, que 

de Desenvolvimento do Norte de Minas Gerais, a atividade de 

irrigação tem sofrido um aumento significativo nos últimos anos e poderá justificar a 

(clordano e 2, 4, 6 triclorofenol), e alguns dos problemas de 

qualidade relacionados com o nitrato e cloreto. 

A quantidade relativamente significativa de agrotóxicos comercializados no Brasil nos 

últimos anos, a mobilidade e a persistência de algumas substâncias ativas

bilidade a que estão sujeitas as águas subterrâneas em algumas zonas da 

bacia do S. Francisco e a importância da sua inclusão em programas de 

monitoramento. O mesmo se aplica aos fertilizantes. Refira-se que a bacia hidrográfica 

do S. Francisco está entre as que mais fertilizantes comercializaram no ano de 2011 

Principais agrotóxicos comercializados no Brasil em  2010.

Fonte: ANA, 2013. 

 de desenvolvimento referidos, na bacia hidrográfica do S. 

Francisco existem outros perímetros irrigados (Guanambi, Formoso/Correntina, 
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através do uso de técnicas isotópicas, a qual poderá auxiliar na identificação da 

rancisco) e do Verde Grande, que 

de Desenvolvimento do Norte de Minas Gerais, a atividade de 

irrigação tem sofrido um aumento significativo nos últimos anos e poderá justificar a 

e alguns dos problemas de 

A quantidade relativamente significativa de agrotóxicos comercializados no Brasil nos 

últimos anos, a mobilidade e a persistência de algumas substâncias ativas, evidenciam 

bilidade a que estão sujeitas as águas subterrâneas em algumas zonas da 

bacia do S. Francisco e a importância da sua inclusão em programas de 

se que a bacia hidrográfica 

as que mais fertilizantes comercializaram no ano de 2011 

Principais agrotóxicos comercializados no Brasil em  2010. 

de desenvolvimento referidos, na bacia hidrográfica do S. 

Francisco existem outros perímetros irrigados (Guanambi, Formoso/Correntina, 
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Barreiras, Juazeiro/Petrolina e Baixo São Francisco) cuja presença constitui uma 

pressão potencial para as águas subterr

existe informação sobre a influência da irrigação e da aplicação de agrotóxicos e 

fertilizantes sobre as características hidroquímicas dos a

O monitoramento do aquífero Urucuia não revela

agrícola irrigada do Polo 

recarga. O uso de agrotóxicos e fertilizantes sobre a área de recarga do sistema 

aquífero Urucuia (vulnerável à poluição) assume particular relevância na qualid

futura do meio hídrico subterrâneo.

Figura 36 – Polos de desenvolvimento na bacia do S. Francisco com 

Fonte: 

Importa ainda destacar o potencial impacto para as águas subterrâneas da produção 

de cana-de-açúcar na região 

Embora não existam estudos ou monitoramento que confirmem o impacto deste tipo 

de atividade agrícola no meio hídrico subterrâneo devido à adubação e à aplicação de 

pesticidas, importa ter presente que os principais municípios produtores se localizam 
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Barreiras, Juazeiro/Petrolina e Baixo São Francisco) cuja presença constitui uma 

pressão potencial para as águas subterrâneas. Na fase atual do conhecimento

existe informação sobre a influência da irrigação e da aplicação de agrotóxicos e 

fertilizantes sobre as características hidroquímicas dos aquíferos.  

O monitoramento do aquífero Urucuia não revela, até à data, efeitos da atividade 

 de Desenvolvimento de Barreiras sobre a sua zona de 

recarga. O uso de agrotóxicos e fertilizantes sobre a área de recarga do sistema 

aquífero Urucuia (vulnerável à poluição) assume particular relevância na qualid

futura do meio hídrico subterrâneo. 

de desenvolvimento na bacia do S. Francisco com 

perímetros irrigados. 

Fonte: ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004. 

Importa ainda destacar o potencial impacto para as águas subterrâneas da produção 

açúcar na região do Baixo São Francisco (estados de Alagoas e Sergipe). 

Embora não existam estudos ou monitoramento que confirmem o impacto deste tipo 

agrícola no meio hídrico subterrâneo devido à adubação e à aplicação de 

pesticidas, importa ter presente que os principais municípios produtores se localizam 

 

Barreiras, Juazeiro/Petrolina e Baixo São Francisco) cuja presença constitui uma 

âneas. Na fase atual do conhecimento, não 

existe informação sobre a influência da irrigação e da aplicação de agrotóxicos e 

itos da atividade 

de Desenvolvimento de Barreiras sobre a sua zona de 

recarga. O uso de agrotóxicos e fertilizantes sobre a área de recarga do sistema 

aquífero Urucuia (vulnerável à poluição) assume particular relevância na qualidade 

 

de desenvolvimento na bacia do S. Francisco com 

Importa ainda destacar o potencial impacto para as águas subterrâneas da produção 

aixo São Francisco (estados de Alagoas e Sergipe). 

Embora não existam estudos ou monitoramento que confirmem o impacto deste tipo 

agrícola no meio hídrico subterrâneo devido à adubação e à aplicação de 

pesticidas, importa ter presente que os principais municípios produtores se localizam 
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sobre vários aquíferos da bacia sedimentar Alagoas

particular, os aquíferos Barreiras e Depósitos Litorâneos. 

Na bacia do S. Francisco, à semelhança do que se verifica em outras regiões do 

território Brasileiro, existem diversas situações de ausência de tratamento do esgoto 

doméstico e de descarga de efluentes sem tratament

No subcapítulo referente ao Saneamento 

índices de atendimento com rede de esgotos 

Submédio e Baixo São Francisco

Não obstante o investimento que tem sido feito desde 2

casos não existe qualquer sistema de 

destino dos esgotos são as fossas (sépticas ou rudimentares) e valas, constituindo 

estas pressões pontuais para as águas subterrâneas por infiltraç

solo. 

O destino dos resíduos sólidos é igualmente uma pressão significativa para as águas 

subterrâneas. Conforme se pode verificar n

sólidos(Volume 2), em vários municípios da bacia do S. Francisco, para 

baixos índices de atendimento de coleta, o

dos mesmos. No Inventário de Áreas contaminadas do 

(FEAM, 2014) foram identificados dois lixões, na sub

pela contaminação da água subterrânea com metais (cádmio, alumínio, arsênio, bário, 

chumbo, cromo, mercúrio e níquel).

Para além da agricultura e da ausência de um adequado saneamento e tratamento de 

resíduos sólidos, existem outras pressões antrópicas signifi

subterrâneas. No Inventário de Áreas contaminadas do 

(FEAM, 2014) identificaram

subterrâneas os postos de combustíveis

(sub-bacia das Velhas), a indústria metalúrgica e as ferrovias.

Os hidrocarbonetos, mas também o

associados aos postos de combustíveis, não sendo incomuns os derramamentos 

acidentais de combustível nos solos.
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eros da bacia sedimentar Alagoas-Sergipe, destacando

eros Barreiras e Depósitos Litorâneos.  

Na bacia do S. Francisco, à semelhança do que se verifica em outras regiões do 

território Brasileiro, existem diversas situações de ausência de tratamento do esgoto 

doméstico e de descarga de efluentes sem tratamento no solo.  

capítulo referente ao Saneamento (Volume 2) podem-se observar 

índices de atendimento com rede de esgotos nas regiões fisiográficas

Submédio e Baixo São Francisco.  

Não obstante o investimento que tem sido feito desde 2004, refira-se que em alguns 

casos não existe qualquer sistema de esgotamento sanitário ou, quando existe

destino dos esgotos são as fossas (sépticas ou rudimentares) e valas, constituindo 

estas pressões pontuais para as águas subterrâneas por infiltração de poluentes no 

O destino dos resíduos sólidos é igualmente uma pressão significativa para as águas 

subterrâneas. Conforme se pode verificar na seção referente aos resíduos 

vários municípios da bacia do S. Francisco, para 

ndices de atendimento de coleta, o lixão é um dos principais destinos finais 

Inventário de Áreas contaminadas do estado de Minas Gerais 

foram identificados dois lixões, na sub-bacia das Velhas, responsáveis 

contaminação da água subterrânea com metais (cádmio, alumínio, arsênio, bário, 

chumbo, cromo, mercúrio e níquel). 

Para além da agricultura e da ausência de um adequado saneamento e tratamento de 

resíduos sólidos, existem outras pressões antrópicas significativas para as águas 

Inventário de Áreas contaminadas do estado de Minas Gerais 

(FEAM, 2014) identificaram-se como principais atividades contaminadoras das águas 

subterrâneas os postos de combustíveis, sobretudo no município de Belo Horiz

bacia das Velhas), a indústria metalúrgica e as ferrovias. 

mas também o chumbo , são os principais contaminantes 

associados aos postos de combustíveis, não sendo incomuns os derramamentos 

acidentais de combustível nos solos. 
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Sergipe, destacando-se, em 

Na bacia do S. Francisco, à semelhança do que se verifica em outras regiões do 

território Brasileiro, existem diversas situações de ausência de tratamento do esgoto 

se observar os baixos 

as regiões fisiográficas do Médio, 

se que em alguns 

quando existe, o 

destino dos esgotos são as fossas (sépticas ou rudimentares) e valas, constituindo 

ão de poluentes no 

O destino dos resíduos sólidos é igualmente uma pressão significativa para as águas 

referente aos resíduos 

vários municípios da bacia do S. Francisco, para além dos 

lixão é um dos principais destinos finais 

stado de Minas Gerais 

bacia das Velhas, responsáveis 

contaminação da água subterrânea com metais (cádmio, alumínio, arsênio, bário, 

Para além da agricultura e da ausência de um adequado saneamento e tratamento de 

cativas para as águas 

stado de Minas Gerais 

atividades contaminadoras das águas 

, sobretudo no município de Belo Horizonte 

principais contaminantes 

associados aos postos de combustíveis, não sendo incomuns os derramamentos 
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A atividade mineira assume

subterrânea na bacia do S. Francisco, atendendo às explotações mineiras atualmente 

existentes e à significativa potencialidade mineira das diferentes regiões. Por outro 

lado, as águas subterrâneas poderão ainda sofrer interferências na sua qualidade 

como resultado do histórico mineiro que caracteriza a bacia hidrográfica. Destacam

sobretudo nos estados da Bahia

estado de Minas Gerais, os municípios de Ouro Preto e Três

Em CETEM/MCTI (2014) é referido que a mineração de 

Caetité (Médio S. Francisco) provoca elevada incorporação média de urânio na 

população, cerca de 100 vezes maior do que a mé

cobre  em Jaguarari (Submédio S. Francisco) contribui para a contaminação da 

Caatinga por ácido sulfúrico, rejeito de cobre e por emissões de pó. 

O município de Caetité situa

Brasil, e apesar de atualmente não existir nenhuma concessão na bacia hidrográfica 

do S. Francisco, as atividades de mineração na região têm causado impactos 

ambientais importantes. Segundo 

constatada a contaminação radioativa em amostras de água usada para consumo 

humano e animal, coletadas na área de influência direta da mineração de urânio no 

município (CETEM/MCTI, 2014).Refira

Inga e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia notificaram a prefeitura de Caetité e 

a Indústrias Nucleares do Brasil para suspenderem o consumo de água em três 

pontos da cidade. 

No caso de Jaguarari, e embora nos últimos anos tenha havido investimento em 

tecnologia ecológica, existe um histórico de impactos ambientais na região, alguns dos 

quais associados a acidentes.

No município de Juazeiro (Submédio S. Francisco), apesar de não existir ainda 

nenhuma explotação, os trabalhos de pesquisa já provocam impactos, sobretudo no 

bioma da Caatinga, entre eles a contaminação e o assoreamento das águas fluviais 

provocados pelo lançamento de resíduos sólidos da mineração e a deposição no solo 

de rejeitos. 
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assume-se também como uma pressão para a qualidade da água 

subterrânea na bacia do S. Francisco, atendendo às explotações mineiras atualmente 

existentes e à significativa potencialidade mineira das diferentes regiões. Por outro 

guas subterrâneas poderão ainda sofrer interferências na sua qualidade 

resultado do histórico mineiro que caracteriza a bacia hidrográfica. Destacam

sobretudo nos estados da Bahia, os municípios de Caetité, Jaguarari e Juazeiro, e 

os municípios de Ouro Preto e Três-Marias. 

Em CETEM/MCTI (2014) é referido que a mineração de urânio  no município de 

Caetité (Médio S. Francisco) provoca elevada incorporação média de urânio na 

população, cerca de 100 vezes maior do que a média mundial, e que a mineração de 

em Jaguarari (Submédio S. Francisco) contribui para a contaminação da 

Caatinga por ácido sulfúrico, rejeito de cobre e por emissões de pó.  

O município de Caetité situa-se em uma das mais importantes províncias uraní

Brasil, e apesar de atualmente não existir nenhuma concessão na bacia hidrográfica 

do S. Francisco, as atividades de mineração na região têm causado impactos 

ambientais importantes. Segundo o relatório divulgado em 2008 pelo Greenpeace, foi 

tada a contaminação radioativa em amostras de água usada para consumo 

humano e animal, coletadas na área de influência direta da mineração de urânio no 

município (CETEM/MCTI, 2014).Refira-se, inclusivamente, que em janeiro de 2010, o 

Saúde do Estado da Bahia notificaram a prefeitura de Caetité e 

a Indústrias Nucleares do Brasil para suspenderem o consumo de água em três 

No caso de Jaguarari, e embora nos últimos anos tenha havido investimento em 

existe um histórico de impactos ambientais na região, alguns dos 

quais associados a acidentes. 

No município de Juazeiro (Submédio S. Francisco), apesar de não existir ainda 

nenhuma explotação, os trabalhos de pesquisa já provocam impactos, sobretudo no 

oma da Caatinga, entre eles a contaminação e o assoreamento das águas fluviais 

provocados pelo lançamento de resíduos sólidos da mineração e a deposição no solo 

 

se também como uma pressão para a qualidade da água 

subterrânea na bacia do S. Francisco, atendendo às explotações mineiras atualmente 

existentes e à significativa potencialidade mineira das diferentes regiões. Por outro 

guas subterrâneas poderão ainda sofrer interferências na sua qualidade 

resultado do histórico mineiro que caracteriza a bacia hidrográfica. Destacam-se, 

os municípios de Caetité, Jaguarari e Juazeiro, e no 

no município de 

Caetité (Médio S. Francisco) provoca elevada incorporação média de urânio na 

dia mundial, e que a mineração de 

em Jaguarari (Submédio S. Francisco) contribui para a contaminação da 

das mais importantes províncias uraníferas do 

Brasil, e apesar de atualmente não existir nenhuma concessão na bacia hidrográfica 

do S. Francisco, as atividades de mineração na região têm causado impactos 

relatório divulgado em 2008 pelo Greenpeace, foi 

tada a contaminação radioativa em amostras de água usada para consumo 

humano e animal, coletadas na área de influência direta da mineração de urânio no 

que em janeiro de 2010, o 

Saúde do Estado da Bahia notificaram a prefeitura de Caetité e 

a Indústrias Nucleares do Brasil para suspenderem o consumo de água em três 

No caso de Jaguarari, e embora nos últimos anos tenha havido investimento em 

existe um histórico de impactos ambientais na região, alguns dos 

No município de Juazeiro (Submédio S. Francisco), apesar de não existir ainda 

nenhuma explotação, os trabalhos de pesquisa já provocam impactos, sobretudo no 

oma da Caatinga, entre eles a contaminação e o assoreamento das águas fluviais 

provocados pelo lançamento de resíduos sólidos da mineração e a deposição no solo 
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No estado da Bahia é ainda referido o caso de abandono de grandes minas, como no 

município de Boquira (Médio S. Francisco), onde existe enorme quantidade de rejeitos 

da lavra de minério de chumbo (contendo zinco, cádmio, arsênio, prata, chumbo e 

outros metais) explotado ao longo de mais de três décadas.

Embora não sejam feitas referênci

subterrâneas, obviamente que estas situações constituem uma pressão e contribuirão, 

em parte, para a ausência de potabilidade da água subterrânea em Jaguarari e em 

Juazeiro e para a potabilidade medíocre em

em Boquira. 

No estado de Minas Gerais as principais pressões da atividade mineira advêm do fato 

de ser abrangido o Quadrilátero Ferrífero, a mais importante província mineral do 

Sudeste do Brasil (Alto S. Francis

no futuro próximo (sobretudo ferro). 

Refira-se o caso do município de Ouro Preto (sub

Quadrilátero Ferrífero, onde a explotação de ouro teve início no final do século XVII, e

análises feitas em minas subterrâneas, poços artesianos e nascentes deste município 

e de outro vizinho (Marianas) revelaram concentrações de 

variaram entre 2 e 2.980 µ

apresentou concentrações superiores a 10 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para o consumo humano.

Neste documento são referidos também os impactos nas águas subterrâneas da 

explotação de zinco no município de Três

Marias). Até 2001, foram lançados no solo rejeitos da explotação de zinco, gerando a 

lixiviação de metais pesados para zonas profundas, provocando a contaminação das 

águas subterrâneas. 

Por fim, refira-se que o Programa de Vigil

Expostas ou Sob Risco de 

identifica um conjunto de 

hidrográfica do S. Francisco em que a contaminação do solo evidenc

vulnerabilidade a que está sujeito o meio hídrico subterrâneo. 
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No estado da Bahia é ainda referido o caso de abandono de grandes minas, como no 

unicípio de Boquira (Médio S. Francisco), onde existe enorme quantidade de rejeitos 

da lavra de minério de chumbo (contendo zinco, cádmio, arsênio, prata, chumbo e 

outros metais) explotado ao longo de mais de três décadas. 

Embora não sejam feitas referências a problemas específicos de qualidade das águas 

subterrâneas, obviamente que estas situações constituem uma pressão e contribuirão, 

em parte, para a ausência de potabilidade da água subterrânea em Jaguarari e em 

potabilidade medíocre em Caetité, Juazeiro e, de forma reconhecida, 

No estado de Minas Gerais as principais pressões da atividade mineira advêm do fato 

de ser abrangido o Quadrilátero Ferrífero, a mais importante província mineral do 

Sudeste do Brasil (Alto S. Francisco) e para onde estão previstas diversas explotações 

no futuro próximo (sobretudo ferro).  

se o caso do município de Ouro Preto (sub-bacia das Velhas), em pleno 

Quadrilátero Ferrífero, onde a explotação de ouro teve início no final do século XVII, e

análises feitas em minas subterrâneas, poços artesianos e nascentes deste município 

e de outro vizinho (Marianas) revelaram concentrações de arsênio

µg/l (CETEM/MCTI, 2014). A maioria dos pontos analisados 

oncentrações superiores a 10 µg/l, quantidade máxima permitida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para o consumo humano. 

Neste documento são referidos também os impactos nas águas subterrâneas da 

no município de Três-Marias (sub-bacia Entorno Represa de Três 

Marias). Até 2001, foram lançados no solo rejeitos da explotação de zinco, gerando a 

lixiviação de metais pesados para zonas profundas, provocando a contaminação das 

se que o Programa de Vigilância Ambiental em Saúde de Populações 

isco de Exposição a Solos Contaminados (VIGISOLO, 2015) 

identifica um conjunto de municípios do estado da Bahia abrangidos pela bacia 

hidrográfica do S. Francisco em que a contaminação do solo evidenc

vulnerabilidade a que está sujeito o meio hídrico subterrâneo.  
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No estado da Bahia é ainda referido o caso de abandono de grandes minas, como no 

unicípio de Boquira (Médio S. Francisco), onde existe enorme quantidade de rejeitos 

da lavra de minério de chumbo (contendo zinco, cádmio, arsênio, prata, chumbo e 

as a problemas específicos de qualidade das águas 

subterrâneas, obviamente que estas situações constituem uma pressão e contribuirão, 

em parte, para a ausência de potabilidade da água subterrânea em Jaguarari e em 

Caetité, Juazeiro e, de forma reconhecida, 

No estado de Minas Gerais as principais pressões da atividade mineira advêm do fato 

de ser abrangido o Quadrilátero Ferrífero, a mais importante província mineral do 

co) e para onde estão previstas diversas explotações 

bacia das Velhas), em pleno 

Quadrilátero Ferrífero, onde a explotação de ouro teve início no final do século XVII, e 

análises feitas em minas subterrâneas, poços artesianos e nascentes deste município 

arsênio  na água que 

g/l (CETEM/MCTI, 2014). A maioria dos pontos analisados 

áxima permitida pela 

Neste documento são referidos também os impactos nas águas subterrâneas da 

cia Entorno Represa de Três 

Marias). Até 2001, foram lançados no solo rejeitos da explotação de zinco, gerando a 

lixiviação de metais pesados para zonas profundas, provocando a contaminação das 

ância Ambiental em Saúde de Populações 

xposição a Solos Contaminados (VIGISOLO, 2015) 

municípios do estado da Bahia abrangidos pela bacia 

hidrográfica do S. Francisco em que a contaminação do solo evidencia a elevada 
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Quadro 73 – Municípios do estado da Bahia com potencial comprom etimento 

das águas subterrâneas no Médio S. Francisco e ativ idades responsáveis.

Município 

Boquira 

Caetité 

Jaguarari 

Miguel Calmon 

Jacobina 

Campo Formoso 

Fonte: VIGISOLO, 2015. 

 

B. RELAÇÃO ENTRE PRES

À exceção da elevada mineralização e da dureza, que têm expressão regional devido 

ao binômio substrato geológico cristalino fraturado/clima 

dos casos, os descumprimentos conhecidos correspondem a situações muito 

concretas de determinado aquífero, por exemplo

formação, ou, por outro lado

área de recarga.  

No quadro seguinte, resumem

na qualidade das águas subterrâneas e as pressões de origem natural e antrópica, 

com a indicação das zonas em que ocorrem problemas de 

valores estipulados pela legislação brasileira para os diferentes usos.
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Municípios do estado da Bahia com potencial comprom etimento 

das águas subterrâneas no Médio S. Francisco e ativ idades responsáveis.

Atividade Região  

Mineração (chumbo) 
Médio S. Francisco

Extração e beneficiação de urânio 

Mineração (passivo ambiental) 

Submédio S. Francisco
Mineração 

Mineração (passivo ambiental) 

Mineração 

. RELAÇÃO ENTRE PRES SÕES E QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEA

À exceção da elevada mineralização e da dureza, que têm expressão regional devido 

ao binômio substrato geológico cristalino fraturado/clima semiárido, em grande parte 

cumprimentos conhecidos correspondem a situações muito 

concretas de determinado aquífero, por exemplo, associados ao contexto geológico de 

formação, ou, por outro lado, a uma atividade específica desenvolvida sob

resumem-se as principais relações entre parâmetros presentes 

na qualidade das águas subterrâneas e as pressões de origem natural e antrópica, 

com a indicação das zonas em que ocorrem problemas de descumpriment

valores estipulados pela legislação brasileira para os diferentes usos. 

 

 

Municípios do estado da Bahia com potencial comprom etimento 

das águas subterrâneas no Médio S. Francisco e ativ idades responsáveis.  

 fisiográfica 

Médio S. Francisco 

Submédio S. Francisco 

SUBTERRÂNEAS 

À exceção da elevada mineralização e da dureza, que têm expressão regional devido 

semiárido, em grande parte 

cumprimentos conhecidos correspondem a situações muito 

associados ao contexto geológico de 

a uma atividade específica desenvolvida sobre a sua 

se as principais relações entre parâmetros presentes 

na qualidade das águas subterrâneas e as pressões de origem natural e antrópica, 

cumprimento dos 
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Quadro 74 – Resumo das principais pressões e efeitos na qualida de das águas 

 
Natural

Elevada 

mineralização 

Condições climatológicas 

(regime pluviométrico), com 

períodos de seca 

freqüentes e elevada 

evaporação

Elevada dureza 

Contexto geológico

(dissolução das rochas 

carbonatadas)

Problemas com 

coliformes 

termotolerantes 

----------

Problemas com 

agrotóxicos  
----------

Problemas com as 

concentrações de 

nitrato  

----------

Problemas com as 

concentrações de 

cloreto 

----------
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Resumo das principais pressões e efeitos na qualida de das águas 

subterrâneas. 

Pressões Zonas em que se 

verificam 

descumprimentosNatural  Antrópica 

Condições climatológicas 

(regime pluviométrico), com 

períodos de seca 

freqüentes e elevada 

evaporação 

Irrigação e problemas de 

saneamento 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado (toda a região 

do Submédio, zona interior do 

Baixo S. Francisco, limite 

Norte do Médio S. Francisco), 

Aquífero Salitre/

carbonática de Irecê (sub

bacia do Verde/Jacaré)

Contexto geológico 

(dissolução das rochas 

carbonatadas) 

---------- 
Aquífero Bambuí (estados da 

Bahia e Minas 

---------- 
Problemas de 

saneamento 

Aquífero Bambuí (sub

rio Jequitai)

---------- Atividade agrícola 
Aquífero Bambuí (sub

rio Jequitai)

---------- 

Aplicação de fertilizantes 

e problemas de 

saneamento 

Aquífero Salitre/b

carbonática de Irecê (sub

bacia do Verde/Jacaré), 

Aquífero Bambuí (s

Verde Grande e 

Aquífero Tacaratu (sub

---------- 

Aplicação de fertilizantes 

e problemas de 

saneamento 

Aquífero Salitre/b

carbonática de Irecê (sub

bacia do Verde/Jacaré) e 

Aquífero Bambuí (s

Verde Grande e 
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Resumo das principais pressões e efeitos na qualida de das águas 

Zonas em que se 

verificam 

cumprimentos  

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado (toda a região 

do Submédio, zona interior do 

Baixo S. Francisco, limite 

Norte do Médio S. Francisco), 

ero Salitre/bacia 

carbonática de Irecê (sub-

bacia do Verde/Jacaré) 

ero Bambuí (estados da 

Bahia e Minas Gerais) 

ero Bambuí (sub-bacia do 

rio Jequitai) 

ero Bambuí (sub-bacia do 

rio Jequitai) 

ero Salitre/bacia 

carbonática de Irecê (sub-

bacia do Verde/Jacaré), 

ero Bambuí (sub-bacias 

Verde Grande e Jequitai), 

ero Tacaratu (sub-bacia 

Moxotó) 

ero Salitre/bacia 

carbonática de Irecê (sub-

bacia do Verde/Jacaré) e 

ero Bambuí (sub-bacias 

Verde Grande e Jequitai) 
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Natural

Problemas com as 

concentrações de 

ferro 

Contexto geológico

(rochas de natureza 

arenítica); Processos de 

lateritização dos solos 

associado ao clima tropical 

úmido e semiúmido 

Problemas com as 

concentrações de 

fluoreto 

Contexto geológico

(dissolução de fluorita em 

veios calcíticos)

Problemas com as 

concentrações de 

chumbo 

----------

Problemas com as 

concentrações de 

bário 

Contexto geológico

(erosão e intemperismo de 

rochas)

Problemas com as 

concentrações de 

zinco 

----------

Problemas com as 

concentrações de 

fenóis 

----------
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Pressões Zonas em que se 

verificam 

descumprimentosNatural  Antrópica 

Contexto geológico 

(rochas de natureza 

arenítica); Processos de 

lateritização dos solos 

associado ao clima tropical 

úmido e semiúmido  

---------- 

Aquífero Urucuia, A

Bambuí (sub

Grande e Alto Preto), 

Salitre (sub

Verde/Jacaré), Embasamento 

Fraturado Indiferenciado (sub

bacia Moxotó e Garças), 

Aquífero Barreiras e Missão 

Contexto geológico 

(dissolução de fluorita em 

veios calcíticos) 

---------- 
Aquífero Bambuí 

Pandeiros/Pardo/Manga)

---------- 

Mineração, postos de 

combustíveis, indústria 

química e metalúrgica, 

depósitos de resíduos 

sólidos  

Diversas ocorrências em áreas 

contaminadas no 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado do estado de 

Minas Gerais (sub

Velhas, Paraopeba, Paracatu)

Contexto geológico 

(erosão e intemperismo de 

rochas) 

Indústria metalúrgica 
Aquífero Bambuí (sub

Verde Grande, Velhas e Pará)

---------- 

Mineração, produção de 

zinco, ferro e aço, 

corrosão de estruturas 

galvanizadas, combustão 

de carvão e outros 

combustíveis, eliminação 

e incineração de resíduos 

e uso de fertilizantes e 

agrotóxicos 

Aquífero Urucuia, A

Bambuí 

Entorno Represa Três Marias 

---------- 

Aplicação de agrotóxicos, 

funcionamento de 

garagens/oficinas 

mecânicas e vazamentos 

de postos de combustível 

Aquífero Bambuí (sub

Verde Grande)

 

Zonas em que se 

verificam 

cumprimentos  

ero Urucuia, Aquífero 

Bambuí (sub-bacia Verde 

Grande e Alto Preto), Aquífero 

Salitre (sub-bacia 

Verde/Jacaré), Embasamento 

Fraturado Indiferenciado (sub-

bacia Moxotó e Garças), 

ero Barreiras e Missão 

Velha 

ero Bambuí (sub-bacia de 

Pandeiros/Pardo/Manga) 

Diversas ocorrências em áreas 

contaminadas no 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado do estado de 

Minas Gerais (sub-bacias 

Velhas, Paraopeba, Paracatu) 

ero Bambuí (sub-bacias 

Verde Grande, Velhas e Pará) 

ero Urucuia, Aquífero 

Bambuí (sub-bacias de 

Entorno Represa Três Marias 

e Jequitai) 

ero Bambuí (sub-bacia 

Verde Grande) 
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Natural

Problemas com as 

concentrações de 

manganês 

----------

Problemas com as 

concentrações 

hidrocarbonetos 

----------

Problemas com as 

concentrações de 

alumínio 

Processos de 

de rochas e solos

Problemas com as 

concentrações de 

arsênio 

Associação com rochas 

auríferas sulfetadas

Problemas com as 

concentrações de 

vários outros 

metais e 

compostos 

orgânicos 

----------
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Pressões Zonas em que se 

verificam 

descumprimentosNatural  Antrópica 

---------- 

Ocorrências em áreas 

contaminadas no estado 

de Minas Gerais (indústria 

metalúrgica e química) 

Aquífero Bambuí (sub

do Verde Grande e Alto Preto), 

Aquífero Tacaratu (sub

---------- 

Ocorrências em áreas 

contaminadas no estado 

de Minas Gerais (postos 

de combustível, 

ferrovias, postos de 

armazenamento e 

distribuição de derivados 

de petróleo) 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado

Processos de intemperismo 

de rochas e solos 

Ocorrências em áreas 

contaminadas no estado 

de Minas Gerais (postos 

de combustível e depósito 

de resíduos sólidos) 

Aquífero Bambuí (sub

Jequitai), 

(sub-

Associação com rochas 

auríferas sulfetadas 

Ocorrências em áreas 

contaminadas no estado 

de Minas Gerais devido a 

atividade mineradora 

(pilhas de rejeito, solos e 

sedimentos 

contaminados) e atividade 

agrícola 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado (mun

Ouro Preto). A

Salitre/bacia carbonática de 

Irecê (sub-

---------- 

Ocorrências em áreas 

contaminadas no estado 

de Minas Gerais 

(depósitos de resíduos 

sólidos, indústria 

metalúrgica e química, 

mineração) 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado e A

 

 

do rio São Francisco: 153 

Zonas em que se 

verificam 

cumprimentos  

ero Bambuí (sub-bacias 

do Verde Grande e Alto Preto), 

ero Tacaratu (sub-bacia 

Moxotó) 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado 

ero Bambuí (sub-bacia 

Jequitai), Aquífero Tacaratu 

-bacia Moxotó) 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado (município de 

Ouro Preto). Aquífero 

acia carbonática de 

-bacia Verde/Jacaré) 

Embasamento Fraturado 

Indiferenciado e Aquífero 

Bambuí 
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2.2.7. Vulnerabilidade natural à poluição das águas subter râneas

A avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas foi desenvolv

tendo por base as características litológicas das formações a

o seu comportamento hidrogeológico

entrada de poluentes localizados à superfície e de os mobilizar em profundidade, 

podendo alterar as condições hidroquímicas naturais do meio hídrico subterrâneo

(Mapa 59, Volume 9).  

Esta aproximação tem a vantagem de permitir integrar diversas variáveis relativas ao 

conhecimento hidrogeológico regional das formações geológicas de suporte

assume-se como uma boa estimativa da vulnerabilidade regional à poluição do meio 

hídrico subterrâneo de uma 

em particular.  

Para a avaliação da vulnerabilidade natural da poluição das águas subte

considerou-se a informação de base do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo 

(CPRM, 2014b), especificament

aflorantes, as condições de intemperismo e de fraturação das unidades geológicas

a declividade. 

Quadro 75 – Relação entre as tipologias de a

vulnerabilidade natural à poluição.

Tipologias de Aquífero 

Aquíferos em rochas 

carbonatadas de carstificação 

média a elevada 

Aquíferos em sedimentos não 

consolidados com ligação 

hidráulica a água superficial 

Aquíferos em sedimentos não 

consolidados sem ligação 

hidráulica a água superficial 

Aquíferos em rochas 

carbonatadas 
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Vulnerabilidade natural à poluição das águas subter râneas

A avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas foi desenvolv

características litológicas das formações a quíf eras aflorantes

comportamento hidrogeológico , ou seja, na sua capacidade de permitir a 

entrada de poluentes localizados à superfície e de os mobilizar em profundidade, 

erar as condições hidroquímicas naturais do meio hídrico subterrâneo

Esta aproximação tem a vantagem de permitir integrar diversas variáveis relativas ao 

conhecimento hidrogeológico regional das formações geológicas de suporte

se como uma boa estimativa da vulnerabilidade regional à poluição do meio 

e uma bacia hidrográfica, em geral, e da bacia do

Para a avaliação da vulnerabilidade natural da poluição das águas subte

se a informação de base do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo 

), especificamente, as litologias de suporte dos diferentes a

aflorantes, as condições de intemperismo e de fraturação das unidades geológicas

Relação entre as tipologias de a quíf eros e as classes de 

vulnerabilidade natural à poluição.  

Características gerais das formações 

geológicas e condições gemorfológicas  

Vulnerabilidade à 

Formações intensamente fraturadas; 

Intemperismo variável na horizontal e vertical; 

Declividade variável 

Rochas muito brandas; Relevo plano a suave 

Rochas muito brandas; Relevo plano a suave 

Formações moderadamente a intensamente 

fraturadas; Baixo intemperismo, textura 

predominantemente argilosa; Declividade  

 

Vulnerabilidade natural à poluição das águas subter râneas  

A avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas foi desenvolvida 

eras aflorantes  e 

, ou seja, na sua capacidade de permitir a 

entrada de poluentes localizados à superfície e de os mobilizar em profundidade, 

erar as condições hidroquímicas naturais do meio hídrico subterrâneo 

Esta aproximação tem a vantagem de permitir integrar diversas variáveis relativas ao 

conhecimento hidrogeológico regional das formações geológicas de suporte, e 

se como uma boa estimativa da vulnerabilidade regional à poluição do meio 

, em geral, e da bacia do S. Francisco, 

Para a avaliação da vulnerabilidade natural da poluição das águas subterrâneas 

se a informação de base do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo 

as litologias de suporte dos diferentes aquíferos 

aflorantes, as condições de intemperismo e de fraturação das unidades geológicas, e 

eros e as classes de 

Vulnerabilidade à 

poluição 

Alta  

Média a Alta 

Média 

Média a Baixa 
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Tipologias de Aquífero 

Aquíferos em rochas fraturadas 

Aquíferos em sedimentos 

consolidados 

Inexistência de aquíferos 

 

A. VULNERABILIDADE À

Atendendo à extensa área 

consolidadas sem ligação hidráulica a água superficial

sedimentares consolidadas com fraturação intensa e/ou com intemperismo moderado, 

grande parte da região hidrográfica possui 

casos, as características de porosidade e de permeabilidade primárias dos terrenos 

detríticos e secundárias dos terrenos cristalinos fraturados favorecem a circulação de 

contaminantes em profundidade.

É também relativamente significativa a porcentagem da área da bacia com 

baixa e baixa a variável vulnerabilidade à poluição

também as rochas fraturadas, dependendo a maior ou menor vulnerabilidade à 

poluição, do grau de compartimentação, 

das rochas cristalinas, quer das rochas detríticas consolidadas. 

Na classe de vulnerabilidade muito baixa à poluição

embasamento fraturado indiferenciado, pouco ou nada fraturadas ou alte

o desenvolvimento de aquíf

As formações aquíferas referentes a sedimentos consolidados que não exibem 

fraturação apresentam baixa
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Características gerais das formações 

geológicas e condições gemorfológicas  

Vulnerabilidade à 

 

Rochas intensamente fraturadas, com 

distribuição reglar e irregular, a moderadamente 

a intensamente fraturadas; Baixo a alto 

intemperismo químico; Declividade variável 

Formações pouco a moderadamente fraturadas 

ou com fraturação irregular; Baixo a variável 

intemperismo; Declividade acentuada a 

moderada 

Rochas cristalinas pouco a moderadamente 

fraturadas; Baixo intemperismo; Declividade 

variável 

A. VULNERABILIDADE À  POLUIÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA  

Atendendo à extensa área ocupada por aquíferos em rochas sedimentares não 

consolidadas sem ligação hidráulica a água superficial, e rochas cristalinas e 

sedimentares consolidadas com fraturação intensa e/ou com intemperismo moderado, 

grande parte da região hidrográfica possui vulnerabilidade à poluição média

casos, as características de porosidade e de permeabilidade primárias dos terrenos 

detríticos e secundárias dos terrenos cristalinos fraturados favorecem a circulação de 

contaminantes em profundidade. 

ivamente significativa a porcentagem da área da bacia com 

baixa e baixa a variável vulnerabilidade à poluição . Nestes casos

também as rochas fraturadas, dependendo a maior ou menor vulnerabilidade à 

do grau de compartimentação, abertura e preenchimento das fraturas, quer 

das rochas cristalinas, quer das rochas detríticas consolidadas.  

vulnerabilidade muito baixa à poluição  incluem-se as rochas do 

embasamento fraturado indiferenciado, pouco ou nada fraturadas ou alte

quíferos é praticamente nulo. 

eras referentes a sedimentos consolidados que não exibem 

baixa  vulnerabilidade à poluição , uma vez que a sua 

 

do rio São Francisco: 155 

Vulnerabilidade à 

poluição 

Baixa a Variável 

Baixa 

Muito Baixa 

 

eros em rochas sedimentares não 

e rochas cristalinas e 

sedimentares consolidadas com fraturação intensa e/ou com intemperismo moderado, 

vulnerabilidade à poluição média . Nestes 

casos, as características de porosidade e de permeabilidade primárias dos terrenos 

detríticos e secundárias dos terrenos cristalinos fraturados favorecem a circulação de 

ivamente significativa a porcentagem da área da bacia com muito 

. Nestes casos, incluem-se 

também as rochas fraturadas, dependendo a maior ou menor vulnerabilidade à 

abertura e preenchimento das fraturas, quer 

se as rochas do 

embasamento fraturado indiferenciado, pouco ou nada fraturadas ou alteradas, e onde 

eras referentes a sedimentos consolidados que não exibem 

, uma vez que a sua 
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porosidade e permeabilidade primárias são

circulação de água em profundidade.

Os aquíferos suportados em rochas carbonatadas carstificadas apresentam, em geral, 

alta vulnerabilidade à poluição

desenvolvimento de carstificação

No caso dos aquíferos suportados por sedimentos não consolidados

à poluição varia consoante existe

depósitos aluvionares apresentam 

restantes formações sedimentares não consolidadas

média . 

Figura 37 – Distribuição das diferentes classes de vulnerabilid ade à poluição 

das águas subterrâneas na bacia do S. Francisco.

 

B. VULNERABILIDADE À

No Alto S. Francisco , 58% da região apresenta vulnerabilidade à poluição baixa a 

muito baixa, fruto do predomínio das rochas sedimentares consolidadas e 

reduzida fraturação, mas também do afloramento de rochas do embasamento 

cristalino (rochas ígneas e metamórficas). 

Média a Baixa; 4

Baixa a Variável; 19

Baixa; 16
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porosidade e permeabilidade primárias são relativamente reduzidas e não permitem a 

circulação de água em profundidade. 

eros suportados em rochas carbonatadas carstificadas apresentam, em geral, 

alta vulnerabilidade à poluição . No caso de rochas carbonatadas maciças, sem 

carstificação, a vulnerabilidade à poluição é média a baixa

eros suportados por sedimentos não consolidados, a vulnerabilidade 

à poluição varia consoante existe, ou não, ligação hidráulica a água superficial. Os 

esentam vulnerabilidade à poluição média a alta

restantes formações sedimentares não consolidadas, vulnerabilidade à 

Distribuição das diferentes classes de vulnerabilid ade à poluição 

águas subterrâneas na bacia do S. Francisco.  

B. VULNERABILIDADE À  POLUIÇÃO DAS REGIÕES FISIOGRÁFICAS

, 58% da região apresenta vulnerabilidade à poluição baixa a 

muito baixa, fruto do predomínio das rochas sedimentares consolidadas e 

reduzida fraturação, mas também do afloramento de rochas do embasamento 

cristalino (rochas ígneas e metamórficas).  

Alta; 11 Média a Alta; 4

Média; 38

Média a Baixa; 4

Baixa a Variável; 19

Baixa; 16

Muito Baixa; 

8

 

relativamente reduzidas e não permitem a 

eros suportados em rochas carbonatadas carstificadas apresentam, em geral, 

. No caso de rochas carbonatadas maciças, sem 

vulnerabilidade à poluição é média a baixa . 

a vulnerabilidade 

ligação hidráulica a água superficial. Os 

vulnerabilidade à poluição média a alta , tendo as 

vulnerabilidade à poluição 

 

Distribuição das diferentes classes de vulnerabilid ade à poluição 

 

FISIOGRÁFICAS 

, 58% da região apresenta vulnerabilidade à poluição baixa a 

muito baixa, fruto do predomínio das rochas sedimentares consolidadas e com 

reduzida fraturação, mas também do afloramento de rochas do embasamento 
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Cerca de 20% do território apresenta vulnerabilidade à poluição média, abrangendo 

grande parte das coberturas detríticas

cobrem a unidade terrígena do Grupo Bambuí, mas também os depósitos aluvionares 

antigos e o Grupo Areado. 

Aproximadamente 11% da região apresenta vulnerabilidade à poluição alta, 

destacando-se entre as diferentes unidades geoló

detríticos do Grupo Bambuí e os calcários da Formação Lagoa do Jacaré e Sete 

Lagoas (Grupo Bambuí, membro carbonático).

Cerca de metade do Médio S. Francisco

(52%). Esta vulnerabilidad

detríticas não consolidadas e consolidadas pouco a moderadamente fraturadas, como 

o sistema aquífero Urucuia (25% da região) e o membro terrígeno do Grupo Bambuí 

(12%), mas também à maior fraturação do

Refira-se que GASPAR (2014) obteve exatamente a mesma classificação de 

vulnerabilidade à poluição obtida no presente plano para o sistema aquífero Urucuia 

com a aplicação da metodologia GOD.
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Cerca de 20% do território apresenta vulnerabilidade à poluição média, abrangendo 

grande parte das coberturas detríticas-lateríticas com concreções ferruginosas que 

cobrem a unidade terrígena do Grupo Bambuí, mas também os depósitos aluvionares 

 

Aproximadamente 11% da região apresenta vulnerabilidade à poluição alta, 

se entre as diferentes unidades geológicas aflorantes os terrenos 

detríticos do Grupo Bambuí e os calcários da Formação Lagoa do Jacaré e Sete 

Lagoas (Grupo Bambuí, membro carbonático). 

Médio S. Francisco  apresenta vulnerabilidade à poluição média 

(52%). Esta vulnerabilidade está associada à extensão dos afloramentos de rochas 

detríticas não consolidadas e consolidadas pouco a moderadamente fraturadas, como 

o sistema aquífero Urucuia (25% da região) e o membro terrígeno do Grupo Bambuí 

(12%), mas também à maior fraturação do embasamento indiferenciado (11%).

se que GASPAR (2014) obteve exatamente a mesma classificação de 

vulnerabilidade à poluição obtida no presente plano para o sistema aquífero Urucuia 

com a aplicação da metodologia GOD. 
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Cerca de 20% do território apresenta vulnerabilidade à poluição média, abrangendo 

concreções ferruginosas que 

cobrem a unidade terrígena do Grupo Bambuí, mas também os depósitos aluvionares 

Aproximadamente 11% da região apresenta vulnerabilidade à poluição alta, 

gicas aflorantes os terrenos 

detríticos do Grupo Bambuí e os calcários da Formação Lagoa do Jacaré e Sete 

apresenta vulnerabilidade à poluição média 

e está associada à extensão dos afloramentos de rochas 

detríticas não consolidadas e consolidadas pouco a moderadamente fraturadas, como 

o sistema aquífero Urucuia (25% da região) e o membro terrígeno do Grupo Bambuí 

embasamento indiferenciado (11%). 

se que GASPAR (2014) obteve exatamente a mesma classificação de 

vulnerabilidade à poluição obtida no presente plano para o sistema aquífero Urucuia 
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Figura 38 – Vulnerabilidade à poluição do sistema aquífero Uruc uia com a 

Cerca de 18% do território apresenta vulnerabilidade média alta a alta, destacando

o Grupo Bambuí, os depósitos eólicos e aluvionares, bem como a bacia carbonatada 

do Irecê (aquífero Salitre). 

 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

Vulnerabilidade à poluição do sistema aquífero Uruc uia com a 

aplicação do método GOD. 

Fonte: GASPAR, 2014. 

Cerca de 18% do território apresenta vulnerabilidade média alta a alta, destacando

o Grupo Bambuí, os depósitos eólicos e aluvionares, bem como a bacia carbonatada 

do Irecê (aquífero Salitre).  

 

 

Vulnerabilidade à poluição do sistema aquífero Uruc uia com a 

Cerca de 18% do território apresenta vulnerabilidade média alta a alta, destacando-se 

o Grupo Bambuí, os depósitos eólicos e aluvionares, bem como a bacia carbonatada 
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As rochas ígneas e metamórficas, mas também algumas sedimen

unidade geológica Lagoa do Jacaré/Grupo Bambuí unidade carbonática, no estado de 

Minas Gerais, e a Formação Cabeças, no estado da Bahia), com fraturação intensa e 

intemperismo físico e químico variável na horizontal e vertical

vulnerabilidade à poluição baixa a variável (17% da região).

No Submédio S. Francisco

baixa a muito baixa, uma vez mais relacionada 

sedimentares pouco a moderadamente fraturadas (como por exemplo

granitóides no estado de Alagoas e Pernambuco

Tacaratu, Exu e Santana). 

Como algumas destas formações a

significativo (por exemplo, 

vulnerabilidade à poluição baixa a variável. 

À semelhança do que acontece no Alto e Submédio, no 

predomina a vulnerabilidade à poluição baixa a muito baixa (58%). Para al

aquíferos suportados no embasamento fraturado indiferenciado, a vulnerabilidade à 

poluição baixa inclui zonas da Formação Barreiras em que os arenitos, conglomerados 

e argilas possuem reduzida permeabilidade.

Segue-se a vulnerabilidade baixa a variá

cristalinas e às rochas sedimentares consolidadas

intemperismo são variáveis.
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As rochas ígneas e metamórficas, mas também algumas sedimen

unidade geológica Lagoa do Jacaré/Grupo Bambuí unidade carbonática, no estado de 

Minas Gerais, e a Formação Cabeças, no estado da Bahia), com fraturação intensa e 

intemperismo físico e químico variável na horizontal e vertical

vulnerabilidade à poluição baixa a variável (17% da região). 

Submédio S. Francisco , 41% da região apresenta vulnerabilidade à poluição 

baixa a muito baixa, uma vez mais relacionada ao afloramento de rochas cristalinas e 

moderadamente fraturadas (como por exemplo

granitóides no estado de Alagoas e Pernambuco, e as unidades aquíf

Tacaratu, Exu e Santana).  

Como algumas destas formações aquíferas possuem fraturação e intemperismo 

 a Formação Tacaratu), cerca de 37% da região apresenta 

vulnerabilidade à poluição baixa a variável.  

À semelhança do que acontece no Alto e Submédio, no Baixo S. Francisco 

predomina a vulnerabilidade à poluição baixa a muito baixa (58%). Para al

eros suportados no embasamento fraturado indiferenciado, a vulnerabilidade à 

poluição baixa inclui zonas da Formação Barreiras em que os arenitos, conglomerados 

e argilas possuem reduzida permeabilidade. 

se a vulnerabilidade baixa a variável (37%), uma vez mais associada às rochas 

cristalinas e às rochas sedimentares consolidadas, em que a fraturação e o 

intemperismo são variáveis. 
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As rochas ígneas e metamórficas, mas também algumas sedimentares (como a 

unidade geológica Lagoa do Jacaré/Grupo Bambuí unidade carbonática, no estado de 

Minas Gerais, e a Formação Cabeças, no estado da Bahia), com fraturação intensa e 

intemperismo físico e químico variável na horizontal e vertical, apresentam 

, 41% da região apresenta vulnerabilidade à poluição 

o afloramento de rochas cristalinas e 

moderadamente fraturadas (como por exemplo, os plutóns e 

quíferas de Inajá, 

eras possuem fraturação e intemperismo 

a Formação Tacaratu), cerca de 37% da região apresenta 

Baixo S. Francisco 

predomina a vulnerabilidade à poluição baixa a muito baixa (58%). Para além dos 

eros suportados no embasamento fraturado indiferenciado, a vulnerabilidade à 

poluição baixa inclui zonas da Formação Barreiras em que os arenitos, conglomerados 

vel (37%), uma vez mais associada às rochas 

em que a fraturação e o 
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Quadro 76 – Distribuição da vulnerabilidade à poluição na bacia  do S. Francisco.

Classe de 

vulnerabilidade 

Alta 

Média a Alta 

Média 

Média a Baixa 

Baixa a Variável 

Baixa 

Muito Baixa 
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Distribuição da vulnerabilidade à poluição na bacia  do S. Francisco.

% da área 

Alto  Médio Submédio 

11 13 6 

1 5 1 

20 52 12 

5 4 3 

5 17 37 

44 8 18 

14 1 23 

 

Distribuição da vulnerabilidade à poluição na bacia  do S. Francisco.  

Baixo 

----- 

2 

2 

1 

37 

22 

36 
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Figura 39 – Vulnerabilidade à poluição dos a
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Vulnerabilidade à poluição dos a quíferos aflorantes  

Volume 9, reduzido). 
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 (Mapa 60 do 
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2.3. Análise quantitativa

2.3.1. Introdução 

A análise dos aspectos quantitativos das águas subterrâneas da bacia hidrográfica do 

rio S. Francisco está subdividida 

• 1ª etapa: Caracterização dos domínios hidrogeológic os

compreendendo uma 

hidrogeológicos 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Esta divisão, aparentemente 

simples em termos de conceito geral, é na realidade complexa e a sua 

descrição tem em conta o estado

presença destes domínios na sua área aflorante e sub

• 2ª etapa: Caracterização do estado atual do conheci mento 

hidrogeológico dos sistemas a

na Bacia do S. Francisco, 

taxas de recarga e a precipitação incidente na bacia

apresenta-se uma e

suportada por dados secundários relativos a estudos hidrogeológicos 

parciais e específi

acrescentando

interpretações baseadas no conhecimento preexistente;

• 3ª etapa: Quantificação dos valores do balanço hídr ico subterrâneo 

articulado com os d

necessidade de apresentar uma análise integrada do ramo terrestre do 

ciclo hidrológico da bacia hidrográfica 

etapa apresenta

hídricas subterrâneas suportada

precipitação e a evapotranspiração real, a qual permite determinar a 

vazão total na bacia hidrográfica (superficial e subterrânea). 

• Os valores de vazão total foram cruzados espacialmente co

estimativas de recarga, determinada a partir do estado atual do 

conhecimento acerca de cada um dos sistemas a

remanescente é atribuída ao escoamento superficial na rede 
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Análise quantitativa  

A análise dos aspectos quantitativos das águas subterrâneas da bacia hidrográfica do 

rio S. Francisco está subdividida em quatro etapas articuladas entre si: 

1ª etapa: Caracterização dos domínios hidrogeológic os

compreendendo uma caracterização geométrica dos domínios 

hidrogeológicos granulares/porosos, cársticos e fraturados

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Esta divisão, aparentemente 

simples em termos de conceito geral, é na realidade complexa e a sua 

descrição tem em conta o estado atual do conhecimento sobre a 

presença destes domínios na sua área aflorante e sub-aflorante

2ª etapa: Caracterização do estado atual do conheci mento 

hidrogeológico dos sistemas a quíferos aflorantes  

na Bacia do S. Francisco, tendo em conta os dados disponíveis para as 

taxas de recarga e a precipitação incidente na bacia

se uma estimativa das disponibilidades hídricas subterrâneas 

por dados secundários relativos a estudos hidrogeológicos 

parciais e específicos disponíveis para os sistemas aquíf

crescentando-se, no entanto, sempre que justificável, novas 

interpretações baseadas no conhecimento preexistente; 

3ª etapa: Quantificação dos valores do balanço hídr ico subterrâneo 

articulado com os d ados de fluxo superficial,  tendo em conta a 

necessidade de apresentar uma análise integrada do ramo terrestre do 

ciclo hidrológico da bacia hidrográfica (superficial e subterrânea). Nesta 

etapa apresenta-se uma segunda estimativa das disponibilidades 

cas subterrâneas suportada pela determinação da diferença entre a 

precipitação e a evapotranspiração real, a qual permite determinar a 

vazão total na bacia hidrográfica (superficial e subterrânea). 

Os valores de vazão total foram cruzados espacialmente co

estimativas de recarga, determinada a partir do estado atual do 

conhecimento acerca de cada um dos sistemas aquíf

remanescente é atribuída ao escoamento superficial na rede 

 

A análise dos aspectos quantitativos das águas subterrâneas da bacia hidrográfica do 

etapas articuladas entre si:  

1ª etapa: Caracterização dos domínios hidrogeológic os , 

a dos domínios 

fraturados presentes na 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Esta divisão, aparentemente 

simples em termos de conceito geral, é na realidade complexa e a sua 

atual do conhecimento sobre a 

aflorante; 

2ª etapa: Caracterização do estado atual do conheci mento 

 individualizados 

ta os dados disponíveis para as 

taxas de recarga e a precipitação incidente na bacia. Nesta etapa 

stimativa das disponibilidades hídricas subterrâneas 

por dados secundários relativos a estudos hidrogeológicos 

quíferos aflorantes, 

se, no entanto, sempre que justificável, novas 

 

3ª etapa: Quantificação dos valores do balanço hídr ico subterrâneo 

tendo em conta a 

necessidade de apresentar uma análise integrada do ramo terrestre do 

(superficial e subterrânea). Nesta 

se uma segunda estimativa das disponibilidades 

pela determinação da diferença entre a 

precipitação e a evapotranspiração real, a qual permite determinar a 

vazão total na bacia hidrográfica (superficial e subterrânea).  

Os valores de vazão total foram cruzados espacialmente com as 

estimativas de recarga, determinada a partir do estado atual do 

quíferos. A água 

remanescente é atribuída ao escoamento superficial na rede 
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hidrográfica, tendo em conta a análise espacial cruzada da 

geográfica dos a

• A abordagem utilizada tem a vantagem de permitir (relativamente à 

separação de hidrogramas) um maior detalhe na espacialização dos 

balanços. 

• Este trabalho pôde ser igualmente reali

nos locais onde os valores de escoamento superficial são conhecidos 

de forma mais detalhada (através da análise de vazão dos cursos de 

água) do que as disponibilidades subterrâneas (por menos 

conhecimento acerca dos volumes d

estimada a recarga, diminuindo da vazão total a vazão superficial 

conhecida. 

• 4ª etapa: 

subterrâneo obtidos a partir das taxas individuais de recarga dos 

sistemas a

subterrâneo e superficial.

referida no parágrafo anterior, obtidos a partir duma análise à escala 

regional, mostram que as taxas de recarga identificadas, para os 

sistemas aquíferos indi

realizado, à escala local, subestimam claramente o valor total da vazão 

subterrânea na área da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

• Esta discrepância não é geral, e exclui os casos de sistemas aquíferos 

para os quais o estado atual do conhecimento se encontra mais 

avançado.  

• Tendo em conta estes resultados realizou

harmonização dos balanços locais e regionais

recarga para os sistemas aquíferos para os quais existe um claro

de estudos hidrogeológicos, tendo em conta os valores disponíveis para 

sistemas aquíferos pertencentes ao mesmo domínio hidrogeológico 

estudado com maior profundidade. 

• Esta quarta etapa do cálculo de balanços 

adequada para o e

consequência, de gestão de recursos hídricos subterrâneos na Bacia do 

São Francisco, uma vez que, apesar de ter 

incerteza, nas áreas menos estudadas, 

conhecimento
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hidrográfica, tendo em conta a análise espacial cruzada da 

geográfica dos aquíferos no seio das sub-bacias hidrográficas. 

A abordagem utilizada tem a vantagem de permitir (relativamente à 

separação de hidrogramas) um maior detalhe na espacialização dos 

Este trabalho pôde ser igualmente realizado de forma inversa, isto é, 

nos locais onde os valores de escoamento superficial são conhecidos 

de forma mais detalhada (através da análise de vazão dos cursos de 

água) do que as disponibilidades subterrâneas (por menos 

conhecimento acerca dos volumes de recarga dos aquíf

estimada a recarga, diminuindo da vazão total a vazão superficial 

4ª etapa: Harmonização dos valores do balanço hídrico 

subterrâneo obtidos a partir das taxas individuais de recarga dos 

sistemas a quíferos e da a nálise integrada dos balanços 

subterrâneo e superficial.  Os resultados obtidos na terceira etapa 

referida no parágrafo anterior, obtidos a partir duma análise à escala 

regional, mostram que as taxas de recarga identificadas, para os 

sistemas aquíferos individualmente na segunda etapa do trabalho 

realizado, à escala local, subestimam claramente o valor total da vazão 

subterrânea na área da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Esta discrepância não é geral, e exclui os casos de sistemas aquíferos 

quais o estado atual do conhecimento se encontra mais 

 

Tendo em conta estes resultados realizou-se um 

harmonização dos balanços locais e regionais, atribuindo taxas de 

recarga para os sistemas aquíferos para os quais existe um claro

de estudos hidrogeológicos, tendo em conta os valores disponíveis para 

sistemas aquíferos pertencentes ao mesmo domínio hidrogeológico 

estudado com maior profundidade.  

Esta quarta etapa do cálculo de balanços é considerada a mais 

adequada para o estabelecimento de regras de disponibilidade

consequência, de gestão de recursos hídricos subterrâneos na Bacia do 

São Francisco, uma vez que, apesar de ter associado 

incerteza, nas áreas menos estudadas, permite harmonizar o 

conhecimento à escala regional, respeitando os valores determinados 
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hidrográfica, tendo em conta a análise espacial cruzada da localização 

bacias hidrográficas.  

A abordagem utilizada tem a vantagem de permitir (relativamente à 

separação de hidrogramas) um maior detalhe na espacialização dos 

zado de forma inversa, isto é, 

nos locais onde os valores de escoamento superficial são conhecidos 

de forma mais detalhada (através da análise de vazão dos cursos de 

água) do que as disponibilidades subterrâneas (por menos 

quíferos) pode ser 

estimada a recarga, diminuindo da vazão total a vazão superficial 

Harmonização dos valores do balanço hídrico 

subterrâneo obtidos a partir das taxas individuais de recarga dos 

nálise integrada dos balanços 

Os resultados obtidos na terceira etapa 

referida no parágrafo anterior, obtidos a partir duma análise à escala 

regional, mostram que as taxas de recarga identificadas, para os 

vidualmente na segunda etapa do trabalho 

realizado, à escala local, subestimam claramente o valor total da vazão 

subterrânea na área da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

Esta discrepância não é geral, e exclui os casos de sistemas aquíferos 

quais o estado atual do conhecimento se encontra mais 

se um exercício de 

, atribuindo taxas de 

recarga para os sistemas aquíferos para os quais existe um claro défice 

de estudos hidrogeológicos, tendo em conta os valores disponíveis para 

sistemas aquíferos pertencentes ao mesmo domínio hidrogeológico 

é considerada a mais 

stabelecimento de regras de disponibilidade e, por 

consequência, de gestão de recursos hídricos subterrâneos na Bacia do 

associado um nível de 

permite harmonizar o 

, respeitando os valores determinados 
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para as regiões mais conhecidas e acomodando a incerteza das áreas 

menos estudadas. 

• Salienta-se ainda a respeito das decisões tomadas nesta quarta etapa 

da estimativa dos recursos hídricos subterrâne

tomadas após discussão e melhoramento dos resultados obtidos nas 

etapas anteriores tendo em conta 

representantes das entidades responsáveis pela avaliação do presente 

plano. Desta forma, o balanço de águas 

realizado tendo em conta as 

obtidas ao longo do trabalho descrito no presente relatório.

 

2.3.2. Caracterização dos domínios hidrogeológicos

Conforme já referido, nos 636.212 km

existe uma vasta variedade de tipos litológicos que, de acordo com a sua aptidão 

hidrogeológica suportam aquíf

porosos) e aquíferos cársticos. 

No caso das litologias porosas e cársticas estes reservatórios dinâmicos de águas 

subterrâneas constituem sistemas a

hidroestratigráficas com propriedades hidrogeológicas distintas, mas interconectadas 

hidraulicamente entre si.  

São exemplos de sistemas a

hidroestratigráficas presentes nas bacias sedimentares 

Submédio São Francisco, de 

em menor extensão, a pequena parte da bacia sedimentar do

Francisco.  

O sistema aquíf ero Salitre 

carstificadas constituem igualmente unidades hidroestratrigráficas distintas, mas que é 

necessário abordar em conjunto, uma vez que se encontram hidraulicamente 

conectadas. 

Os exemplos referidos anteriormente, apesar da sua grande área e importância 

hidrogeológica, têm muito menor extensão do que os 
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para as regiões mais conhecidas e acomodando a incerteza das áreas 

menos estudadas.  

se ainda a respeito das decisões tomadas nesta quarta etapa 

da estimativa dos recursos hídricos subterrâneos, que

tomadas após discussão e melhoramento dos resultados obtidos nas 

etapas anteriores tendo em conta o conhecimento que possuem os

representantes das entidades responsáveis pela avaliação do presente 

plano. Desta forma, o balanço de águas subterrâneas apresentado

tendo em conta as críticas construtivas, que puderam ser 

obtidas ao longo do trabalho descrito no presente relatório.

Caracterização dos domínios hidrogeológicos  

Conforme já referido, nos 636.212 km2 da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

existe uma vasta variedade de tipos litológicos que, de acordo com a sua aptidão 

quíferos fraturados indiferenciados, aquíferos granulares (ou 

eros cársticos.  

porosas e cársticas estes reservatórios dinâmicos de águas 

subterrâneas constituem sistemas aquíferos complexos, suportados por unidades 

hidroestratigráficas com propriedades hidrogeológicas distintas, mas interconectadas 

sistemas a quíferos porosos complexos  deste tipo as seqüências 

hidroestratigráficas presentes nas bacias sedimentares Tucano- Jatobá 

Submédio São Francisco, de Alagoas-Sergipe , no litoral do Baixo São Francisco e, 

pequena parte da bacia sedimentar do Parnaíba

ero Salitre e Caatinga  é um exemplo dos casos em que litologias 

carstificadas constituem igualmente unidades hidroestratrigráficas distintas, mas que é 

r em conjunto, uma vez que se encontram hidraulicamente 

Os exemplos referidos anteriormente, apesar da sua grande área e importância 

hidrogeológica, têm muito menor extensão do que os sistemas aquíf eros

 

para as regiões mais conhecidas e acomodando a incerteza das áreas 

se ainda a respeito das decisões tomadas nesta quarta etapa 

que estas foram 

tomadas após discussão e melhoramento dos resultados obtidos nas 

o conhecimento que possuem os 

representantes das entidades responsáveis pela avaliação do presente 

subterrâneas apresentado foi 

construtivas, que puderam ser 

obtidas ao longo do trabalho descrito no presente relatório. 

áfica do Rio São Francisco 

existe uma vasta variedade de tipos litológicos que, de acordo com a sua aptidão 

eros granulares (ou 

porosas e cársticas estes reservatórios dinâmicos de águas 

eros complexos, suportados por unidades 

hidroestratigráficas com propriedades hidrogeológicas distintas, mas interconectadas 

deste tipo as seqüências 

Jatobá e Araripe , no 

, no litoral do Baixo São Francisco e, 

Parnaíba , no Médio São 

é um exemplo dos casos em que litologias 

carstificadas constituem igualmente unidades hidroestratrigráficas distintas, mas que é 

r em conjunto, uma vez que se encontram hidraulicamente 

Os exemplos referidos anteriormente, apesar da sua grande área e importância 

eros , igualmente 
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complexos, Urucuia e Bambuí

hidroestratigráficas, porosas e cársticas, descritas detalhadamente mais adiante no 

presente relatório.  

Em termos práticos, a possibilidade de representar a geometria tridimensional dos 

aquíferos em representações cartográficas bidimensionais tem limitações óbvias. 

Apesar das dificuldades inerentes à representação cartográfica destas entidades 

tridimensionais, o estado atual do conhecimento técnico e científico da hidrogeologia 

do Brasil encontra-se descrito

muito clara num Sistema de Informação Geográfica (Mapa Hidrogeológico do Brasil ao 

Milionésimo (CPRM, 2014

cartográfica, não apenas das áreas aflorantes das

do país, mas igualmente das rochas sub

identificadas e se encontram cobertas, normalmente por formações sedimentares mais 

recentes.  

Tendo em conta a existência deste tipo de i

capítulo uma representação dos domínios hidrogeológicos granulares/porosos, 

fraturados e cársticos tendo em conta os tipos de litologias aflorantes, mas igualmente 

a sua presença onde se encontram cobertos por outros tip

A representação das litologias aflorantes dos diferen tes domínios 

hidrogeológicos  é especialmente importante para determinar a sua 

e, por conseqüência, quantificar o volume de reservas reguladoras

que se considera corresponder à 

Por outro lado, o conhecimento dos locais onde os domínios hidrogeológicos se 

encontram cobertos por outras rochas é fundamental para que seja possível conhecer 

a geometria tridimensional do

hídricos subterrâneos se dirigem em direção às áreas de descarga à superfície, ou os 

locais de contato onde a água é transferida para outras unidades hidroestratigráficas 

no interior de sistemas aquíf

Nas Figura 40, Figura 41

cartográfica, baseada no Mapa Hidrog

2014b), onde é possível visualizar a representação das áreas aflorantes e sub

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco:

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

Bambuí  e igualmente interatuantes com diversas unidades 

hidroestratigráficas, porosas e cársticas, descritas detalhadamente mais adiante no 

Em termos práticos, a possibilidade de representar a geometria tridimensional dos 

tações cartográficas bidimensionais tem limitações óbvias. 

Apesar das dificuldades inerentes à representação cartográfica destas entidades 

tridimensionais, o estado atual do conhecimento técnico e científico da hidrogeologia 

se descrito em uma base de dados espacial estruturada de forma 

muito clara num Sistema de Informação Geográfica (Mapa Hidrogeológico do Brasil ao 

Milionésimo (CPRM, 2014b)) que permite aos utilizadores a representação 

cartográfica, não apenas das áreas aflorantes das litologias que constituem o subsolo 

do país, mas igualmente das rochas sub-aflorantes, nos locais onde estas já foram 

identificadas e se encontram cobertas, normalmente por formações sedimentares mais 

Tendo em conta a existência deste tipo de informação, apresenta-

capítulo uma representação dos domínios hidrogeológicos granulares/porosos, 

fraturados e cársticos tendo em conta os tipos de litologias aflorantes, mas igualmente 

a sua presença onde se encontram cobertos por outros tipos de formações.

representação das litologias aflorantes dos diferen tes domínios 

é especialmente importante para determinar a sua área de recarga 

quantificar o volume de reservas reguladoras

sidera corresponder à reserva explotável dos sistemas a quíf

Por outro lado, o conhecimento dos locais onde os domínios hidrogeológicos se 

encontram cobertos por outras rochas é fundamental para que seja possível conhecer 

a geometria tridimensional do domínio de escoamento através do qual os recursos 

hídricos subterrâneos se dirigem em direção às áreas de descarga à superfície, ou os 

locais de contato onde a água é transferida para outras unidades hidroestratigráficas 

quíferos complexos. 

41 e Figura 42 encontra-se representada uma síntese 

cartográfica, baseada no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 

), onde é possível visualizar a representação das áreas aflorantes e sub
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igualmente interatuantes com diversas unidades 

hidroestratigráficas, porosas e cársticas, descritas detalhadamente mais adiante no 

Em termos práticos, a possibilidade de representar a geometria tridimensional dos 

tações cartográficas bidimensionais tem limitações óbvias.  

Apesar das dificuldades inerentes à representação cartográfica destas entidades 

tridimensionais, o estado atual do conhecimento técnico e científico da hidrogeologia 

base de dados espacial estruturada de forma 

muito clara num Sistema de Informação Geográfica (Mapa Hidrogeológico do Brasil ao 

)) que permite aos utilizadores a representação 

litologias que constituem o subsolo 

aflorantes, nos locais onde estas já foram 

identificadas e se encontram cobertas, normalmente por formações sedimentares mais 

-se no presente 

capítulo uma representação dos domínios hidrogeológicos granulares/porosos, 

fraturados e cársticos tendo em conta os tipos de litologias aflorantes, mas igualmente 

os de formações. 

representação das litologias aflorantes dos diferen tes domínios 

área de recarga 

quantificar o volume de reservas reguladoras  e a parte desta 

quíf eros .  

Por outro lado, o conhecimento dos locais onde os domínios hidrogeológicos se 

encontram cobertos por outras rochas é fundamental para que seja possível conhecer 

domínio de escoamento através do qual os recursos 

hídricos subterrâneos se dirigem em direção às áreas de descarga à superfície, ou os 

locais de contato onde a água é transferida para outras unidades hidroestratigráficas 

se representada uma síntese 

eológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 

), onde é possível visualizar a representação das áreas aflorantes e sub-
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aflorantes dos diferentes tipos de domínios hidrogeológicos presentes na área da 

bacia do Rio São Francisco. 

No caso da Figura 40, para além de apresentada a área aflorante e sub

domínio aquífero granular/poroso, são igualmente identificadas as principais 

formações presentes e as bacias sedimentares em que algumas delas estão 

agrupadas.  

Na Figura 41, as principais formações cársticas são igualmente identificadas, 

conjuntamente com a distribuição espacial das áreas aflorantes e sub

tipo de rochas. 

Na Figura 42 apresenta-se a distribuição das formações

fraturado. 

Na Figura 43 é mostrada uma representação mais sintética do contexto hidrogeológico 

dos domínios presentes na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Trata

caso da representação das 

que, como já foi referido, é um elemento de trabalho fundamental para o cálculo das 

estimativas da recarga e reserva explotável dos a

De forma a detalhar a informação apresentada na 

Figura 44, onde se descriminam os a

hidrogeológico. 

A informação cartográfica fornecida nas 

esquemática de representar a realidade tridimensional dos a

ser complementada, sobretudo no 

“granular/porosa” e “fraturada”.

A representação do domín

embasamento indiferenciado da bacia, correspondendo predominantemente a rochas 

cristalinas metamórficas, que se encontram em profundidade sob todas as formações 

mais recentes da Bacia do Rio São Fra

presença de meios hidrogeológicos fraturados, diz respeito a rochas granulares que 

perderam a sua porosidade intergranular primária, devido a cimentação e que, por 
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aflorantes dos diferentes tipos de domínios hidrogeológicos presentes na área da 

bacia do Rio São Francisco.  

, para além de apresentada a área aflorante e sub

granular/poroso, são igualmente identificadas as principais 

s e as bacias sedimentares em que algumas delas estão 

, as principais formações cársticas são igualmente identificadas, 

tamente com a distribuição espacial das áreas aflorantes e sub-

se a distribuição das formações correspondentes ao domínio 

é mostrada uma representação mais sintética do contexto hidrogeológico 

dos domínios presentes na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Trata

caso da representação das áreas de afloramento dos domínios hidrogeológicos

, é um elemento de trabalho fundamental para o cálculo das 

estimativas da recarga e reserva explotável dos aquíferos.  

De forma a detalhar a informação apresentada na Figura 43, apresenta

, onde se descriminam os aquíferos de cada uma das tipologias de domínio 

nformação cartográfica fornecida nas Figura 40 a Figura 43 constitui uma forma 

esquemática de representar a realidade tridimensional dos aquíferos que necessita de 

ser complementada, sobretudo no que diz respeito à clarificação das tipologias 

granular/porosa” e “fraturada”. 

A representação do domínio hidrogeológico fraturado é constituída, em parte, pelo 

embasamento indiferenciado da bacia, correspondendo predominantemente a rochas 

cristalinas metamórficas, que se encontram em profundidade sob todas as formações 

mais recentes da Bacia do Rio São Francisco. Por outro lado, em outros casos, a 

presença de meios hidrogeológicos fraturados, diz respeito a rochas granulares que 

perderam a sua porosidade intergranular primária, devido a cimentação e que, por 

 

aflorantes dos diferentes tipos de domínios hidrogeológicos presentes na área da 

, para além de apresentada a área aflorante e sub-aflorante do 

granular/poroso, são igualmente identificadas as principais 

s e as bacias sedimentares em que algumas delas estão 

, as principais formações cársticas são igualmente identificadas, 

-aflorantes deste 

correspondentes ao domínio 

é mostrada uma representação mais sintética do contexto hidrogeológico 

dos domínios presentes na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Trata-se neste 

áreas de afloramento dos domínios hidrogeológicos , 

, é um elemento de trabalho fundamental para o cálculo das 

, apresenta-se ainda a 

eros de cada uma das tipologias de domínio 

constitui uma forma 

eros que necessita de 

à clarificação das tipologias 

io hidrogeológico fraturado é constituída, em parte, pelo 

embasamento indiferenciado da bacia, correspondendo predominantemente a rochas 

cristalinas metamórficas, que se encontram em profundidade sob todas as formações 

Por outro lado, em outros casos, a 

presença de meios hidrogeológicos fraturados, diz respeito a rochas granulares que 

perderam a sua porosidade intergranular primária, devido a cimentação e que, por 
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conseqüência apresentam no presente porosidade e permeab

devido à fraturação. 

É particularmente importante neste caso a situação da vasta área do sistema 

Bambuí, classificada como um meio hidrogeológico fraturado, sendo no entanto 

litologicamente suportado por litologias essencialmen

primária é pequena, quando comparada com a porosidade e permeabilidade facultada 

pela rede de fraturas que compartimenta estas rochas.

Neste caso o meio fraturado não é necessariamente, constituído por rochas cristalinas 

no sentido do termo anglo

(usualmente traduzido na atualidade para o português como “hidrogeologia de rochas 

duras” ou mais tradicionalmente como “hidrogeologia de rochas cristalinas”). Ou seja, 

em resumo pode afirmar-se que todas as rochas cristalinas são meios hidrogeológicos 

fraturados, não sendo no entanto o inverso verdadeiro.

Existem meios hidrogeológicos fraturados constituídos por rochas que não são 

cristalinas, sendo exemplos comuns rochas sedimentares 

ou siltitos litificados que freqüentemente apresentam porosidade e permeabilidade 

predominantemente associada à fraturação, e não à sua porosidade primária, 

fortemente reduzida pelos processos de consolidação.

Uma descrição mais aprofundada dos diversos tipos litológicos que constituem meios 

hidrogeológicos fraturados está fora do 

apresentação completa deste tema pode ser consultada no Mapa de 

Domínios/Subdomínios Hidrogeológicos da CPRM (2007), 

distribuição no Brasil à escala nacional.

No mapa de Domínios/Subdomínios Hidrogeológicos do CPRM (2007) são 

identificados quatro tipos diferentes de suportes litológicos para a

escala nacional (sendo neste caso ut

usada com freqüência na literatura, correspondente a “do

fissural). 

Verifica-se que na área da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco estão presentes 

os domínios fraturados “Cristalino” e “M

estas áreas, respectivamente de 95.097 km
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conseqüência apresentam no presente porosidade e permeabilidade s

É particularmente importante neste caso a situação da vasta área do sistema 

Bambuí, classificada como um meio hidrogeológico fraturado, sendo no entanto 

litologicamente suportado por litologias essencialmente terrígenas, cuja porosidade 

primária é pequena, quando comparada com a porosidade e permeabilidade facultada 

que compartimenta estas rochas. 

Neste caso o meio fraturado não é necessariamente, constituído por rochas cristalinas 

entido do termo anglo-saxónico referente a “hydrogeology of hard

(usualmente traduzido na atualidade para o português como “hidrogeologia de rochas 

duras” ou mais tradicionalmente como “hidrogeologia de rochas cristalinas”). Ou seja, 

se que todas as rochas cristalinas são meios hidrogeológicos 

o entanto o inverso verdadeiro. 

Existem meios hidrogeológicos fraturados constituídos por rochas que não são 

cristalinas, sendo exemplos comuns rochas sedimentares consolidadas, como arenitos 

ou siltitos litificados que freqüentemente apresentam porosidade e permeabilidade 

predominantemente associada à fraturação, e não à sua porosidade primária, 

elos processos de consolidação. 

aprofundada dos diversos tipos litológicos que constituem meios 

hidrogeológicos fraturados está fora do escopo do presente relatório. Uma 

apresentação completa deste tema pode ser consultada no Mapa de 

Domínios/Subdomínios Hidrogeológicos da CPRM (2007), que apresenta a sua 

distribuição no Brasil à escala nacional. 

No mapa de Domínios/Subdomínios Hidrogeológicos do CPRM (2007) são 

identificados quatro tipos diferentes de suportes litológicos para aquíferos fraturados, à 

escala nacional (sendo neste caso utilizada uma nomenclatura alternativa, também 

usada com freqüência na literatura, correspondente a “domínio hidrogeológico 

se que na área da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco estão presentes 

os domínios fraturados “Cristalino” e “Metassedimento e Metavulcânico”, ocupando 

estas áreas, respectivamente de 95.097 km2 e 86.257 km2. 
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ilidade secundária, 

É particularmente importante neste caso a situação da vasta área do sistema aquífero 

Bambuí, classificada como um meio hidrogeológico fraturado, sendo no entanto 

te terrígenas, cuja porosidade 

primária é pequena, quando comparada com a porosidade e permeabilidade facultada 

Neste caso o meio fraturado não é necessariamente, constituído por rochas cristalinas 

saxónico referente a “hydrogeology of hard-rocks” 

(usualmente traduzido na atualidade para o português como “hidrogeologia de rochas 

duras” ou mais tradicionalmente como “hidrogeologia de rochas cristalinas”). Ou seja, 

se que todas as rochas cristalinas são meios hidrogeológicos 

Existem meios hidrogeológicos fraturados constituídos por rochas que não são 

consolidadas, como arenitos 

ou siltitos litificados que freqüentemente apresentam porosidade e permeabilidade 

predominantemente associada à fraturação, e não à sua porosidade primária, 

aprofundada dos diversos tipos litológicos que constituem meios 

do presente relatório. Uma 

apresentação completa deste tema pode ser consultada no Mapa de 

que apresenta a sua 

No mapa de Domínios/Subdomínios Hidrogeológicos do CPRM (2007) são 

eros fraturados, à 

ilizada uma nomenclatura alternativa, também 

mínio hidrogeológico 

se que na área da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco estão presentes 

etassedimento e Metavulcânico”, ocupando 
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Estes correspondem pois apenas a uma parte do total da área classificada no Mapa 

Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM (2014

existe uma separação da natureza litológica baseada no mesmo critério que, por 

conseqüência só pode ser tido em conta na área em que existem elementos sobre a 

separação das tipologias dos meios fraturados presentes (

Nesses casos, a informação litológica de suporte aos meios fraturados permite 

verificar que se trata das formações terrígenas do Grupo Bambuí (160.245 km

Grupo Paranoá (872 km2) e do Grupo Mata do Corda (3.686 km

Como se pode verificar na 

deste domínio hidrogeológico é individualizado como a

por rochas cristalinas e rochas metassedimentares e metavulcânic
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Estes correspondem pois apenas a uma parte do total da área classificada no Mapa 

Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM (2014b) (420.941 km

existe uma separação da natureza litológica baseada no mesmo critério que, por 

conseqüência só pode ser tido em conta na área em que existem elementos sobre a 

separação das tipologias dos meios fraturados presentes (Figura 42). 

Nesses casos, a informação litológica de suporte aos meios fraturados permite 

verificar que se trata das formações terrígenas do Grupo Bambuí (160.245 km

) e do Grupo Mata do Corda (3.686 km2). 

Como se pode verificar na Figura 45, apenas uma parte do total dos 420.941 km

deste domínio hidrogeológico é individualizado como aquíferos fraturados suportados 

por rochas cristalinas e rochas metassedimentares e metavulcânicas. 

 

Estes correspondem pois apenas a uma parte do total da área classificada no Mapa 

) (420.941 km2), no qual não 

existe uma separação da natureza litológica baseada no mesmo critério que, por 

conseqüência só pode ser tido em conta na área em que existem elementos sobre a 

Nesses casos, a informação litológica de suporte aos meios fraturados permite 

verificar que se trata das formações terrígenas do Grupo Bambuí (160.245 km2), do 

, apenas uma parte do total dos 420.941 km2 

eros fraturados suportados 
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Figura 40 – Distribuição das áreas aflorantes e sub

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico 

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014

Bacia sedimentar 
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Distribuição das áreas aflorantes e sub -aflorantes onde foram 

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico 

granular/poroso. 

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014

Bacia sedimentar
Araripe

Bacia sedimentar
Tucano - Jatobá

Bacia sedimentar 
Parnaíba

Grupos Areado 
e Mata da Corda

Depósitos eólicos
Quaternários

Depósitos aluvionares

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Granular Aflorante

Granular Subaflorante

Granular Aflorante

Granular Subaflorante

Granular - Área Total
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aflorantes onde foram 

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico 

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014b. 

Bacia sedimentar

Bacia sedimentar 
Alagoas - Sergipe

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Granular Aflorante

Granular Subaflorante

162 084 Km²

9 785 Km²

162 587 Km²
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Figura 41 – Distribuição das áreas aflorantes e sub

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico cárstico.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014

Grupo Bambuí
(Unidade

Carbonática)

0 100 200

km
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Distribuição das áreas aflorantes e sub -aflorantes onde foram 

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico cárstico.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014

Formação Salitre

Formação Caatinga

Formação Santana

Grupo Estância
(unidade carbonática)

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Cárstico Aflorante

Cárstico Subaflorante

Cárstico Aflorante

Cárstico Subaflorante

Cárstico - Área Total

 

 

aflorantes onde foram 

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico cárstico.  

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014b. 

(unidade carbonática)

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Cárstico Aflorante

Cárstico Subaflorante

53 186 Km²

203 527 Km²

250 683 Km²
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Figura 42 – Distribuição das áreas aflorantes e sub

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico fraturado.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014
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Distribuição das áreas aflorantes e sub -aflorantes onde foram 

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico fraturado.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Fraturado

Fraturado - Área Total
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aflorantes onde foram 

identificadas rochas correspondentes ao domínio hid rogeológico fraturado.  

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014b. 

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Fraturado

420 941 Km²
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Figura 43 – Distribuição das áreas aflorantes dos domínios hidr ogeológicos 

granular/poroso, fraturado e cárstico na bacia do S . Francisco.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014
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Distribuição das áreas aflorantes dos domínios hidr ogeológicos 

granular/poroso, fraturado e cárstico na bacia do S . Francisco.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014
 

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Cárstico
Fraturado
Granular

Cárstico

Granular

Fraturado

Total

 

 

Distribuição das áreas aflorantes dos domínios hidr ogeológicos 

granular/poroso, fraturado e cárstico na bacia do S . Francisco.  

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014b. 

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Cárstico
Fraturado
Granular

53 186 Km²

162 084 Km²

420 941 Km²

636 212 Km²
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Figura 44 – Identificação dos a

domínio hidrogeológico e identificação das principa is bacias sedimentares.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014
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Identificação dos a quíf eros correspondentes a cada tipologia de 

domínio hidrogeológico e identificação das principa is bacias sedimentares.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014

Depósitos aluvionares

Depósitos eólicos
Quaternários

Grupo Estância
(unidade carbonática)

Formação Caatinga

Formação Salitre

Grupo Bambuí
(Unidade

Carbonática)

Bacia sedimentar 
Parnaíba

Bacia sedimentar
Araripe

Bacia sedimentar
Tucano - Jatobá

Grupo Bambuí

Embasamento
Fraturado

Indiferenciado

Granular
Depósito Aluvionar
Depósito Eólico
Depósito Litorâneo
Formação Barreiras
Formação Exu
Grupo Areado
Grupo Urucuia
Formação Marizal
Formação São Sebastião
Grupo Coruripe
Formação Candeias / Grupo Ilhas Indiscriminados
Formação Penedo
Formação Riachuelo
Formação Candeias
Grupo Ilhas
Formação Serraria
Formação Sergi
Grupo Brotas
Formação Brejo Santo
Formação Missão Velha
Formação Aliança
Grupo Igreja Nova - Perucaba Indiscriminados
Formação Santa Brígida
Formação Curituba
Formação Inajá
Formação Cabeças
Formação Pimenteiras
Formação Tacaratu
Formação Mauriti
Grupo Serra Grande

Cárstica
Formação Caatinga
Formação Santana
Formação Barra Bonita, unidade carbonática
Formação Olhos Dágua
Grupo Estância, unidade carbonática
Grupo Bambuí, unidade carbonática
Formação Salitre
Complexo Marancó, unidade carbonática
Complexo Santa Filomena, unidade carbonática
Formação Gandarela

Fraturada
Grupo Mata do Corda
Grupo Bambuí, unidade terrígena
Grupo Paranoá, unidade terrígena
Embasamento Fraturado Indiferenciado

A

B
C

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

 

do rio São Francisco: 173 

 

eros correspondentes a cada tipologia de 

domínio hidrogeológico e identificação das principa is bacias sedimentares.  

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo  do CPRM, 2014b. 

Bacia sedimentar

Bacia sedimentar 
Alagoas - Sergipe

Depósito Aluvionar
Depósito Eólico
Depósito Litorâneo
Formação Barreiras
Formação Exu
Grupo Areado
Grupo Urucuia
Formação Marizal
Formação São Sebastião
Grupo Coruripe
Formação Candeias / Grupo Ilhas Indiscriminados
Formação Penedo
Formação Riachuelo
Formação Candeias

Formação Serraria
Formação Sergi
Grupo Brotas
Formação Brejo Santo
Formação Missão Velha
Formação Aliança
Grupo Igreja Nova - Perucaba Indiscriminados
Formação Santa Brígida
Formação Curituba
Formação Inajá
Formação Cabeças
Formação Pimenteiras
Formação Tacaratu
Formação Mauriti
Grupo Serra Grande

Formação Caatinga
Formação Santana
Formação Barra Bonita, unidade carbonática
Formação Olhos Dágua
Grupo Estância, unidade carbonática
Grupo Bambuí, unidade carbonática
Formação Salitre
Complexo Marancó, unidade carbonática
Complexo Santa Filomena, unidade carbonática
Formação Gandarela

Grupo Mata do Corda
Grupo Bambuí, unidade terrígena
Grupo Paranoá, unidade terrígena
Embasamento Fraturado Indiferenciado

D
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Figura 45 – Distribuição das áreas aflorantes metassedimentares  e 

metavulcânicas que constituem parte dos afloramento s do domínio 

hidrogeológico fraturado na bacia do S. Francisco.

Fonte: Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Br asil do CPRM, 2007.
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Distribuição das áreas aflorantes metassedimentares  e 

metavulcânicas que constituem parte dos afloramento s do domínio 

hidrogeológico fraturado na bacia do S. Francisco.

Fonte: Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Br asil do CPRM, 2007.

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO FRATURADO
Metassedimentos-Metavulcânicas

Cristalino

Metassedimentos-Metavulcânicas

Cristalino

DomínioFraturado - Área Total

 

 

Distribuição das áreas aflorantes metassedimentares  e 

metavulcânicas que constituem parte dos afloramento s do domínio 

hidrogeológico fraturado na bacia do S. Francisco.  

Fonte: Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Br asil do CPRM, 2007.  

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS

DOMÍNIO FRATURADO
Metassedimentos-Metavulcânicas

Metassedimentos-Metavulcânicas 86 257 Km²

95 097 Km²

181 354 Km²
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Para além da separação do domínio fraturado em sub

hidrogeológicas distintas, existe ainda um aspecto final que se mostra necessário à 

caracterização das áreas de ocorrência dos domínios hidrogeológicos aflorantes. 

Trata-se da informação cart

quaternárias, com particular destaque para os depósitos detrito lateríticos (

Estas formações não estão representadas, como poderiam, no mapa que ilustra a 

distribuição espacial dos domínios hidrogeológicos poroso ou granular, por se 

encontrarem em uma vasta área que cobre todo o tipo de formações geológicas 

presentes na Bacia Hidrográfica do 

No entanto, a sua grande dispersão pela área da bacia permite uma melhor 

visualização num mapa que não impeça a visualização das formações sobre as quais 

estes depósitos sedimentares estão sobrepostos. 

Apesar da sua menor importância, 

regionais, a referência a estes depósitos considera

domínios hidrogeológicos granulares/porosos constituídos pelas coberturas detrito 

lateríticas quaternárias podem dar respostas, a vastos problemas locais de gestão de 

recursos hídricos na bacia hidrográfica. 

Um fator adicional que levou à opção de apresentar mapas individualizados para a 

distribuição das áreas aflorantes metassedimentares e metavulcânicas que constituem 

parte dos afloramentos do domínio hidrogeológico fra

quaternárias correspondentes a depósitos detrito lateríticos deve

explicita às potencialidades e limitações hidrogeológicas destas formações descritas 

no primeiro Plano Decenal da Bacia do São Francisco (2004 

em ZOBY et. al.(2004) e ANA (2005
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a separação do domínio fraturado em sub-setores com propriedades 

hidrogeológicas distintas, existe ainda um aspecto final que se mostra necessário à 

caracterização das áreas de ocorrência dos domínios hidrogeológicos aflorantes. 

se da informação cartográfica disponível que diz respeito 

quaternárias, com particular destaque para os depósitos detrito lateríticos (

ções não estão representadas, como poderiam, no mapa que ilustra a 

distribuição espacial dos domínios hidrogeológicos poroso ou granular, por se 

vasta área que cobre todo o tipo de formações geológicas 

presentes na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

No entanto, a sua grande dispersão pela área da bacia permite uma melhor 

visualização num mapa que não impeça a visualização das formações sobre as quais 

estes depósitos sedimentares estão sobrepostos.  

Apesar da sua menor importância, relativamente aos grandes sistemas a

regionais, a referência a estes depósitos considera-se relevante, uma vez que os 

domínios hidrogeológicos granulares/porosos constituídos pelas coberturas detrito 

lateríticas quaternárias podem dar respostas, a vastos problemas locais de gestão de 

ursos hídricos na bacia hidrográfica.  

Um fator adicional que levou à opção de apresentar mapas individualizados para a 

distribuição das áreas aflorantes metassedimentares e metavulcânicas que constituem 

parte dos afloramentos do domínio hidrogeológico fraturado e para as coberturas 

quaternárias correspondentes a depósitos detrito lateríticos deve-se à referência 

explicita às potencialidades e limitações hidrogeológicas destas formações descritas 

no primeiro Plano Decenal da Bacia do São Francisco (2004 - 2013), tal como descrito 

(2004) e ANA (2005a e 2005b, APUD MATOS et. al., 2004).

 

do rio São Francisco: 175 

setores com propriedades 

hidrogeológicas distintas, existe ainda um aspecto final que se mostra necessário à 

caracterização das áreas de ocorrência dos domínios hidrogeológicos aflorantes. 

 às coberturas 

quaternárias, com particular destaque para os depósitos detrito lateríticos (Figura 46). 

ções não estão representadas, como poderiam, no mapa que ilustra a 

distribuição espacial dos domínios hidrogeológicos poroso ou granular, por se 

vasta área que cobre todo o tipo de formações geológicas 

No entanto, a sua grande dispersão pela área da bacia permite uma melhor 

visualização num mapa que não impeça a visualização das formações sobre as quais 

relativamente aos grandes sistemas aquíferos 

se relevante, uma vez que os 

domínios hidrogeológicos granulares/porosos constituídos pelas coberturas detrito 

lateríticas quaternárias podem dar respostas, a vastos problemas locais de gestão de 

Um fator adicional que levou à opção de apresentar mapas individualizados para a 

distribuição das áreas aflorantes metassedimentares e metavulcânicas que constituem 

turado e para as coberturas 

se à referência 

explicita às potencialidades e limitações hidrogeológicas destas formações descritas 

013), tal como descrito 

2004). 
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Figura 46 – Sistemas a

Fontes: Domínios e subdomínios Hidrogeológicos do B r
cobertura detrito laterítica e Mapa Hidrogeológico do Brasil do CPRM, 2014

representação do domínio granular aflorante.
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Sistemas a quíf eros do domínio granular/poroso com extensão 

regional. 

Fontes: Domínios e subdomínios Hidrogeológicos do B rasil do CPRM, 2007 para a 
cobertura detrito laterítica e Mapa Hidrogeológico do Brasil do CPRM, 2014

representação do domínio granular aflorante.  

Depósitos eólicos
Quaternários

Depósitos aluvionares

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Granular Aflorante

Coberturas Detrito-lateríticas

 

 

eros do domínio granular/poroso com extensão 

asil do CPRM, 2007 para a 
cobertura detrito laterítica e Mapa Hidrogeológico do Brasil do CPRM, 2014 b para a 

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS

DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICO
Granular Aflorante

Coberturas Detrito-lateríticas
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2.3.3. Caracterização do estado atual do conhecimento hidr ogeológico dos 

sistemas aquíferos 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o conjunto de informação técnica e científica disponível sobre as 

águas subterrâneas da Bacia do S. Francisco, s

• A caracterização geométrica e o suporte litológico do s sistemas 

aquíferos  individualizados nos domínios hidrogeológicos presentes na 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. No 

sistemas aquíf

hidrogeológicos. Refira

identificados no Mapa Hidrogeológico

2014b) estão incluídos nas principais bacias sedime

Brasileiro; 

• A descrição do 

dos parâmetros hidráulicos

do conhecimento mais relevante para compreender como se distribui o 

fluxo subterrâneo entre as unidades 

sistemas aquíferos complexos e as localizações das áreas onde são mais 

importantes as transferências rio

sustentação da vazão 

Neste item é d

aquíferos;  

• O balanço hídrico

subterrâneo podem ser feitas recorrendo a diversas metodologias. No caso 

do Plano Decenal 2004

bem como em trabalhos posteriores, dedicados ao estudo do balanço 

hídrico do Brasil, por exemplo, o estudo de Conjuntura de Recursos 

Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio 

Ambiente (ANA, 2013), são apresentadas e

reguladoras de a

armazenamento sazonal, revelada pela oscilação dos potenciais 

hidráulicos e à separação dos escoamentos de base da vazão total dos 

hidrogramas de estações fluviomé
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Caracterização do estado atual do conhecimento hidr ogeológico dos 

ordo com o conjunto de informação técnica e científica disponível sobre as 

águas subterrâneas da Bacia do S. Francisco, seguidamente apresenta

caracterização geométrica e o suporte litológico do s sistemas 

individualizados nos domínios hidrogeológicos presentes na 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. No Quadro 77 apresentam

quíferos individualizados em cada um dos domínios 

hidrogeológicos. Refira-se que vários dos quarenta e quatro a

identificados no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM

) estão incluídos nas principais bacias sedimentares do Nordeste 

A descrição do modelo concei tual de funcionamento hidrogeológico 

parâmetros hidráulicos , de forma a pôr em evidência o estado atual 

do conhecimento mais relevante para compreender como se distribui o 

fluxo subterrâneo entre as unidades hidroestratigráficas que constituem 

eros complexos e as localizações das áreas onde são mais 

importantes as transferências rio-aquífero que contribuem para a 

da vazão de base do rio São Francisco e seus tributários. 

Neste item é dada particular atenção às condições de recarga dos 

balanço hídrico . As estimativas integradas de balanço hídrico 

subterrâneo podem ser feitas recorrendo a diversas metodologias. No caso 

do Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 

bem como em trabalhos posteriores, dedicados ao estudo do balanço 

hídrico do Brasil, por exemplo, o estudo de Conjuntura de Recursos 

Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio 

Ambiente (ANA, 2013), são apresentadas estimativas de recarga/reservas 

reguladoras de aquíferos, recorrendo à análise da variação de 

armazenamento sazonal, revelada pela oscilação dos potenciais 

hidráulicos e à separação dos escoamentos de base da vazão total dos 

hidrogramas de estações fluviométricas. 

 

do rio São Francisco: 177 

Caracterização do estado atual do conhecimento hidr ogeológico dos 

ordo com o conjunto de informação técnica e científica disponível sobre as 

eguidamente apresenta-se: 

caracterização geométrica e o suporte litológico do s sistemas 

individualizados nos domínios hidrogeológicos presentes na 

apresentam-se os 

ndividualizados em cada um dos domínios 

se que vários dos quarenta e quatro aquíferos 

do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 

ntares do Nordeste 

tual de funcionamento hidrogeológico e 

, de forma a pôr em evidência o estado atual 

do conhecimento mais relevante para compreender como se distribui o 

hidroestratigráficas que constituem 

eros complexos e as localizações das áreas onde são mais 

ero que contribuem para a 

de base do rio São Francisco e seus tributários. 

ada particular atenção às condições de recarga dos 

. As estimativas integradas de balanço hídrico 

subterrâneo podem ser feitas recorrendo a diversas metodologias. No caso 

2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al., 2004), 

bem como em trabalhos posteriores, dedicados ao estudo do balanço 

hídrico do Brasil, por exemplo, o estudo de Conjuntura de Recursos 

Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio 

stimativas de recarga/reservas 

eros, recorrendo à análise da variação de 

armazenamento sazonal, revelada pela oscilação dos potenciais 

hidráulicos e à separação dos escoamentos de base da vazão total dos 
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Estas mesmas metodologias foram utilizadas em diversos estudos dedicados a 

sistemas aquíferos da bacia do Rio São Francisco, como por exemplo GASPAR 

al.(2007), VILLAR & MOURÃO, COORD. (2012), CAMPOS 

diversos outros autores. 

No presente trabalho pretende

balanços hidrológicos  ao estimar estes através dos valores de entrada (relação 

entre a precipitação e a infiltração), ao invés dos dados de saídas (através da análise 

de fluviogramas) ou oscilações sazonais de níveis (cuja disponibilidade à escala 

regional é muito limitada). Como tal, recorre

valores de infiltração das formações litológicas aflorantes na área de estudo.

Importa referir que apesar de mais de dez anos após a conclusão do Plano Decenal 

2004-2013, e embora em alguns casos exista um conhecimento hidrogeológico 

significativamente mais desenvolvido (caso do Urucuia), para diversos sistemas 

aquíferos os únicos dados disponíveis pa

atualizados continuam a ser os de MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY 

Quadro 77 – Sistemas a

Domínio 

hidrogeológico 
Bacias sedimentares

Granular 

Bacia Sedimentar Tucano

Bacia Sedimentar do 

Bacia sedimentar Alagoas

Bacia Sedimentar do 
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Estas mesmas metodologias foram utilizadas em diversos estudos dedicados a 

eros da bacia do Rio São Francisco, como por exemplo GASPAR 

(2007), VILLAR & MOURÃO, COORD. (2012), CAMPOS et. al

pretende -se contribuir para uma análise complementar dos 

ao estimar estes através dos valores de entrada (relação 

entre a precipitação e a infiltração), ao invés dos dados de saídas (através da análise 

gramas) ou oscilações sazonais de níveis (cuja disponibilidade à escala 

regional é muito limitada). Como tal, recorre-se à bibliografia existente para estimar 

valores de infiltração das formações litológicas aflorantes na área de estudo.

e apesar de mais de dez anos após a conclusão do Plano Decenal 

2013, e embora em alguns casos exista um conhecimento hidrogeológico 

significativamente mais desenvolvido (caso do Urucuia), para diversos sistemas 

eros os únicos dados disponíveis para o balanço hídrico e, portanto, os mais 

atualizados continuam a ser os de MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY et. al.

Sistemas a quíf eros na Bacia do S. Francisco.

Bacias sedimentares  Sistemas Aquíf eros

Urucuia Urucuia 

----- Areado 

Bacia Sedimentar Tucano-

Jatobá 

Tacaratu/Inajá, Ilhas/Candeias/São Sebastião/Marizal, 

Aliança 

Bacia Sedimentar do 

Araripe 
Exu, Missão Velha, Mauriti, Brejo Santo

Bacia sedimentar Alagoas-

Sergipe 

Formações Curituba, Barreiras, Penedo, Riachuelo, 

Serraria, Grupos Coruripe, Igreja Nova 

Indiscriminados e Depósito Litorâneo

Bacia Sedimentar do 

Parnaíba 
Cabeças, Pimenteiras (aquitardo), Serra Grande

----- 
Porosos regionais (Depósitos Aluv

Eólico e Cobertura Detrito-

----- 
Outros Sedimentares (Santa Brígida, Sergi e Grupo 

Brotas) 

 

Estas mesmas metodologias foram utilizadas em diversos estudos dedicados a 

eros da bacia do Rio São Francisco, como por exemplo GASPAR et. 

et. al. (2006), entre 

se contribuir para uma análise complementar dos 

ao estimar estes através dos valores de entrada (relação 

entre a precipitação e a infiltração), ao invés dos dados de saídas (através da análise 

gramas) ou oscilações sazonais de níveis (cuja disponibilidade à escala 

se à bibliografia existente para estimar 

valores de infiltração das formações litológicas aflorantes na área de estudo. 

e apesar de mais de dez anos após a conclusão do Plano Decenal 

2013, e embora em alguns casos exista um conhecimento hidrogeológico 

significativamente mais desenvolvido (caso do Urucuia), para diversos sistemas 

ra o balanço hídrico e, portanto, os mais 

et. al. (2004). 

eros na Bacia do S. Francisco.  

eros  

Tacaratu/Inajá, Ilhas/Candeias/São Sebastião/Marizal, 

Exu, Missão Velha, Mauriti, Brejo Santo 

Formações Curituba, Barreiras, Penedo, Riachuelo, 

Serraria, Grupos Coruripe, Igreja Nova - Perucaba 

Indiscriminados e Depósito Litorâneo 

Cabeças, Pimenteiras (aquitardo), Serra Grande 

Porosos regionais (Depósitos Aluvionares, Depósito 

-Lateríticas) 

Outros Sedimentares (Santa Brígida, Sergi e Grupo 
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Domínio 

hidrogeológico 
Bacias sedimentares

Cárstico 

Bacia Sedimentar do 

Fraturado 

* só sistema aquíf ero 

Por fim, importa referir que a definição de conceitos relacionados com o balanço 

hídrico de aquíferos encontra

coerentes em cada um dos estudos existentes, se mostram de harmonização difícil, no 

escopo do conjunto da bacia.

Os conceitos empregado

bibliográficas referenciadas no presente relatório são, entre outros, os seguintes:

• Reservas permanentes

armazenadas abaixo dos níveis de potencial hidráulico

saídas naturais de águas dos a

• Reservas reguladoras

média dos sistemas a

• Potencialidades

período que, usualmente, é de 50 anos;

• Reservas explotáveis ou disponibilidade h

das reservas anuais médias e reservas permanentes que se 

consideram aceitáveis para uso e outorga. As reservas explotáveis 

correspondem a 20% das reservas reguladoras e não sendo 

considerada a contribuição das reservas permanente

• Disponibilidade instalada

poços instalados num a
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Bacias sedimentares  Sistemas Aquíf eros

----- Grupo Bambuí (unidade carbonática)**

Caatinga* Salitre e Caatinga

----- Estância 

Bacia Sedimentar do 

Araripe 
Santana 

----- 

Aquíferos Carbonatados de pequena dimensão 

(Complexos Marancó e Santa Filomena, Grupo 

Estância, e Formações Barra Bonita, Gandarela, 

Olhos d'Água) 

----- Grupo Bambuí (unidade terrígena) **

----- 
Aquíferos Fraturados (Embasamento Fraturado 

Indiferenciado, Grupos Paranoá e Mata do Corda)

ero Caatinga   ** tratado como sistema aquíf ero

Por fim, importa referir que a definição de conceitos relacionados com o balanço 

eros encontra-se dispersa num conjunto de definições que, apesar de 

coerentes em cada um dos estudos existentes, se mostram de harmonização difícil, no 

do conjunto da bacia. 

ados, identificados ao longo das numerosas referências 

ibliográficas referenciadas no presente relatório são, entre outros, os seguintes:

Reservas permanentes , relacionadas com as águas subterrâneas 

armazenadas abaixo dos níveis de potencial hidráulico

saídas naturais de águas dos aquíferos para rios e nascentes;

Reservas reguladoras , relacionadas com a taxa de recarga anual 

média dos sistemas aquíferos; 

Potencialidades , uma fração da reserva, dividida ao longo de um 

período que, usualmente, é de 50 anos; 

Reservas explotáveis ou disponibilidade h ídrica subterrânea,

das reservas anuais médias e reservas permanentes que se 

consideram aceitáveis para uso e outorga. As reservas explotáveis 

correspondem a 20% das reservas reguladoras e não sendo 

considerada a contribuição das reservas permanentes;  

Disponibilidade instalada , volume de explotação total facultado pelos 

poços instalados num aquífero; 
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eros  

Grupo Bambuí (unidade carbonática)** 

Salitre e Caatinga 

eros Carbonatados de pequena dimensão 

(Complexos Marancó e Santa Filomena, Grupo 

Estância, e Formações Barra Bonita, Gandarela, 

 

Grupo Bambuí (unidade terrígena) ** 

(Embasamento Fraturado 

Indiferenciado, Grupos Paranoá e Mata do Corda) 

ero Bambuí 

Por fim, importa referir que a definição de conceitos relacionados com o balanço 

se dispersa num conjunto de definições que, apesar de 

coerentes em cada um dos estudos existentes, se mostram de harmonização difícil, no 

s, identificados ao longo das numerosas referências 

ibliográficas referenciadas no presente relatório são, entre outros, os seguintes: 

, relacionadas com as águas subterrâneas 

armazenadas abaixo dos níveis de potencial hidráulico, inferiores às 

rios e nascentes; 

, relacionadas com a taxa de recarga anual 

, uma fração da reserva, dividida ao longo de um 

ídrica subterrânea,  fração 

das reservas anuais médias e reservas permanentes que se 

consideram aceitáveis para uso e outorga. As reservas explotáveis 

correspondem a 20% das reservas reguladoras e não sendo 

 

, volume de explotação total facultado pelos 
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• Disponibilidade efetiva

efetivamente explotada.

A aplicação de todos estes conceitos a todos os sistemas a

vez que nem todos eles dispõem da informação necessária para esse fim. Optou

pois por utilizar, no presente rel

2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 

conceito de “reservas explotáveis” correspondendo estas, neste caso, a 20% das 

reservas reguladoras, e não sendo considerada a contribuição das reservas 

permanentes. Desta forma é possível

aqüiferos da bacia. 

 

A. SISTEMA AQUÍF ERO URUCUIA

O sistema aquíf ero Urucuia tem grande importância no contexto hidr ológico da 

bacia hidrográfica do rio São Francisco

água subterrânea nele armazenadas, mas igualmente 

com maior contribuição para o fluxo de base 

esquerda do trecho médio do Rio São Francisco, especificamente os rios Preto, 

Corrente (também denominado Grande), Carinhanha, e o grande número de tributários 

que contribuem para o fluxo destes afluentes mais importantes. 

Um exemplo da relevância das descargas de base do sistema a

apresentado em NASCIMENTO (2009), relativamente à sub

uma vazão média de 300,30 m

água para irrigação e em cujo curso de água se encontra instalada a usina 

hidroelétrica do Alto Fêmeas. Da vazão total referenciada, corresponde um valor de 

descarga de base de 211,21 m

aquífero Urucuia.  

Devido à sua grande importância regional o sistema a

alvo de diversos estudos técnicos e científicos

brasileiras responsáveis pela gestão de recursos hídr

acadêmica dedicada ao estudo da hidrologia e hidrogeologia do Brasil.
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Disponibilidade efetiva , parte da disponibilidade instalada que é 

efetivamente explotada. 

de todos estes conceitos a todos os sistemas aquíferos não é viável uma 

vez que nem todos eles dispõem da informação necessária para esse fim. Optou

pois por utilizar, no presente relatório. o mesmo conceito empregado no Plano Decenal 

2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al., 2004), no qual se c

conceito de “reservas explotáveis” correspondendo estas, neste caso, a 20% das 

e não sendo considerada a contribuição das reservas 

permanentes. Desta forma é possível usar um critério uniforme para todos os sistemas 

ERO URUCUIA 

ero Urucuia tem grande importância no contexto hidr ológico da 

bacia hidrográfica do rio São Francisco , não apenas pelo uso direto dos usos da 

água subterrânea nele armazenadas, mas igualmente por ser o sistema a

com maior contribuição para o fluxo de base dos rios tributários da margem 

esquerda do trecho médio do Rio São Francisco, especificamente os rios Preto, 

Corrente (também denominado Grande), Carinhanha, e o grande número de tributários 

contribuem para o fluxo destes afluentes mais importantes.  

Um exemplo da relevância das descargas de base do sistema aquíf

apresentado em NASCIMENTO (2009), relativamente à sub-bacia do rio Grande, com 

uma vazão média de 300,30 m3/s, no qual se verifica uma significativa captação de 

água para irrigação e em cujo curso de água se encontra instalada a usina 

hidroelétrica do Alto Fêmeas. Da vazão total referenciada, corresponde um valor de 

descarga de base de 211,21 m3/s, em conseqüência do regime de fluxo natural no 

grande importância regional o sistema a quíf ero Urucuia tem sido 

alvo de diversos estudos técnicos e científicos  elaborados pelas entidades oficiais 

brasileiras responsáveis pela gestão de recursos hídricos e também da comunidade 

acadêmica dedicada ao estudo da hidrologia e hidrogeologia do Brasil.

 

, parte da disponibilidade instalada que é 

eros não é viável uma 

vez que nem todos eles dispõem da informação necessária para esse fim. Optou-se 

no Plano Decenal 

2004), no qual se considerou o 

conceito de “reservas explotáveis” correspondendo estas, neste caso, a 20% das 

e não sendo considerada a contribuição das reservas 

usar um critério uniforme para todos os sistemas 

ero Urucuia tem grande importância no contexto hidr ológico da 

, não apenas pelo uso direto dos usos da 

sistema a quífero 

dos rios tributários da margem 

esquerda do trecho médio do Rio São Francisco, especificamente os rios Preto, 

Corrente (também denominado Grande), Carinhanha, e o grande número de tributários 

quífero Urucuia é 

bacia do rio Grande, com 

se verifica uma significativa captação de 

água para irrigação e em cujo curso de água se encontra instalada a usina 

hidroelétrica do Alto Fêmeas. Da vazão total referenciada, corresponde um valor de 

me de fluxo natural no 

ero Urucuia tem sido 

elaborados pelas entidades oficiais 

icos e também da comunidade 

acadêmica dedicada ao estudo da hidrologia e hidrogeologia do Brasil. 
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GEOMETRIA E SUPORTE 

De acordo com a revisão bibliográfica efetuada, os estudos mais recentes identificados 

apontam para que a espessura das litolog

do sistema aquífero variem entre 100 e 600 m (GASPAR 

é apresentado um mapa de isopacas que caracteriza a variação das espessuras do 

sistema à escala regional e é ainda referida uma est

saturadas do domínio de fluxo que varia entre 80 e 460 m. 

Na versão do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM (2014

observar-se que a espessura do sistema, nas áreas em que este se sobrepõe ao 

Grupo Bambuí, é inferior, variando entre 10 e 100 m, sendo nestas áreas a sua 

produtividade inferior à das zonas com maiores espessuras, que, nesta cartografia se 

considera variarem entre 100 e 500 m.

Ainda relativamente à geometria do sistema, GASPAR 

área de abrangência do sistema a

de extensão das rochas do Grupo Urucuia. Essa porção da Bacia Sanfranciscana 

representa a maior expressão em volume e área contínua, que ocorre no oeste da 

Bahia, correspondendo a toda a sua porção de arenitos a norte do rio Carinhanha, 

visto que ao sul as ocorrências das rochas do Grupo Urucuia são descontínuas e 

menos espessas. Esse montante corresponderia a aproximadamente 86.000 km². 

No entanto, a área efetiva do sistema a

aquífera desempenha as funções armazenadora, reguladora e filtro, e nesse caso a 

poligonal é sensivelmente menor que a extensão total da unidade geológica, 

considerando estes autores que a área do si

Tendo em conta a base cartográfica utilizada no presente estudo (Mapa 

Hidrogeológico do Brasil do CPRM, 2014

se considera que as formações do Grupo Urucuia (dominadas por quartzo

arenitos feldspáticos eólicos bem selecionados) ocupam uma superfície de 

129.251 km ², ocorrendo 101.765 km²

do Rio São Francisco.  

A referência a estes valores de áreas é importante, uma vez que não deverá esperar

se que à ocorrência de formações do Grupo Urucuia, no seio da Bacia do Rio São 
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GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

De acordo com a revisão bibliográfica efetuada, os estudos mais recentes identificados 

apontam para que a espessura das litologias que suportam as zonas mais produtivas 

variem entre 100 e 600 m (GASPAR et. al. 2012). Neste trabalho 

é apresentado um mapa de isopacas que caracteriza a variação das espessuras do 

sistema à escala regional e é ainda referida uma estimativa para as espessuras 

saturadas do domínio de fluxo que varia entre 80 e 460 m.  

Na versão do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM (2014

se que a espessura do sistema, nas áreas em que este se sobrepõe ao 

é inferior, variando entre 10 e 100 m, sendo nestas áreas a sua 

produtividade inferior à das zonas com maiores espessuras, que, nesta cartografia se 

considera variarem entre 100 e 500 m. 

Ainda relativamente à geometria do sistema, GASPAR et. al. (2007) con

área de abrangência do sistema aquífero Urucuia inclui, grosso modo, a mesma área 

de extensão das rochas do Grupo Urucuia. Essa porção da Bacia Sanfranciscana 

representa a maior expressão em volume e área contínua, que ocorre no oeste da 

a, correspondendo a toda a sua porção de arenitos a norte do rio Carinhanha, 

visto que ao sul as ocorrências das rochas do Grupo Urucuia são descontínuas e 

menos espessas. Esse montante corresponderia a aproximadamente 86.000 km². 

va do sistema aquífero corresponde àquela onde a unidade 

era desempenha as funções armazenadora, reguladora e filtro, e nesse caso a 

poligonal é sensivelmente menor que a extensão total da unidade geológica, 

considerando estes autores que a área do sistema aquífero é de cerca de 76.000 km².

Tendo em conta a base cartográfica utilizada no presente estudo (Mapa 

Hidrogeológico do Brasil do CPRM, 2014a), verifica-se que, nesta base cartográfica, 

se considera que as formações do Grupo Urucuia (dominadas por quartzo

arenitos feldspáticos eólicos bem selecionados) ocupam uma superfície de 

101.765 km² destas rochas no interior da Bacia Hidrográfica 

A referência a estes valores de áreas é importante, uma vez que não deverá esperar

se que à ocorrência de formações do Grupo Urucuia, no seio da Bacia do Rio São 
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De acordo com a revisão bibliográfica efetuada, os estudos mais recentes identificados 

ias que suportam as zonas mais produtivas 

2012). Neste trabalho 

é apresentado um mapa de isopacas que caracteriza a variação das espessuras do 

imativa para as espessuras 

Na versão do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM (2014b) pode 

se que a espessura do sistema, nas áreas em que este se sobrepõe ao 

é inferior, variando entre 10 e 100 m, sendo nestas áreas a sua 

produtividade inferior à das zonas com maiores espessuras, que, nesta cartografia se 

. (2007) consideram que a 

ero Urucuia inclui, grosso modo, a mesma área 

de extensão das rochas do Grupo Urucuia. Essa porção da Bacia Sanfranciscana 

representa a maior expressão em volume e área contínua, que ocorre no oeste da 

a, correspondendo a toda a sua porção de arenitos a norte do rio Carinhanha, 

visto que ao sul as ocorrências das rochas do Grupo Urucuia são descontínuas e 

menos espessas. Esse montante corresponderia a aproximadamente 86.000 km².  

ero corresponde àquela onde a unidade 

era desempenha as funções armazenadora, reguladora e filtro, e nesse caso a 

poligonal é sensivelmente menor que a extensão total da unidade geológica, 

é de cerca de 76.000 km². 

Tendo em conta a base cartográfica utilizada no presente estudo (Mapa 

se que, nesta base cartográfica, 

se considera que as formações do Grupo Urucuia (dominadas por quartzo-arenitos e 

arenitos feldspáticos eólicos bem selecionados) ocupam uma superfície de 

rior da Bacia Hidrográfica 

A referência a estes valores de áreas é importante, uma vez que não deverá esperar-

se que à ocorrência de formações do Grupo Urucuia, no seio da Bacia do Rio São 
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Francisco, corresponda necessariamente à exi

tipo da encontrada na área mais importante do sistema 

descrita nos trabalhos mais recentes dedicados à sua investigação.

O conhecimento relativo ao estado atual do conhecimento deste sistema 

caracterizado, igualmente recorrendo a métodos geofísicos, à escala regional, em 

BOMFIM & GOMES (2004) e, à escala local, em NASCIMENTO (2009). Uma revisão 

bibliográfica mais completa acerca das contribuições de estudos geofísicos 

relacionados com o sistema a

(2012). 

Em termos litológicos, o Grupo Urucuia (Cretáceo) foi dividido nas formações Posse e 

Serra das Araras (CAMPOS & DARDENNE, 1999). Essa unidade é amplamente 

dominada por arenitos de origem

fluviais.  

Não há registros fósseis associados ao Grupo Urucuia e seu posicionamento 

cronoestratigráfico foi baseado na interdigitação desse conjunto com as rochas 

piroclásticas e epiclásticas do Grupo Mat

métodos radiogênicos em 60 MA (HASUI & ALMEIDA, 1970, CAMPOS 1996, 

GASPAR et. al., 2012), descrevendo estes autores em detalhe as demais formações 

relevantes associadas ao sistema 

 

MODELO CONCEITUAL DE FUNCIONAMENT

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Apesar da maior parte da descarga natural do sistema a

cursos de água tributários da margem esquerda do Rio São Francisco, existem 

igualmente saídas para o oeste, 

Assim, o sistema aquífero Urucuia

até o noroeste de Minas Gerais, com maior expressão no oeste da Bahia, de acordo 

com GASPAR et. al.(2012), apresenta um e

subterrâneo para o oeste (bacia hidrográfica do Tocantins) e para leste (bacia 
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Francisco, corresponda necessariamente à existência de aptidão hidrogeológica do 

tipo da encontrada na área mais importante do sistema aquífero com o mesmo nome, 

descrita nos trabalhos mais recentes dedicados à sua investigação. 

O conhecimento relativo ao estado atual do conhecimento deste sistema 

caracterizado, igualmente recorrendo a métodos geofísicos, à escala regional, em 

BOMFIM & GOMES (2004) e, à escala local, em NASCIMENTO (2009). Uma revisão 

bibliográfica mais completa acerca das contribuições de estudos geofísicos 

m o sistema aquífero Urucuia é apresentada por GASPAR 

Em termos litológicos, o Grupo Urucuia (Cretáceo) foi dividido nas formações Posse e 

Serra das Araras (CAMPOS & DARDENNE, 1999). Essa unidade é amplamente 

dominada por arenitos de origem eólica, além de arenitos, conglomerados e pelitos 

Não há registros fósseis associados ao Grupo Urucuia e seu posicionamento 

cronoestratigráfico foi baseado na interdigitação desse conjunto com as rochas 

piroclásticas e epiclásticas do Grupo Mata da Corda, as quais foram datadas por 

métodos radiogênicos em 60 MA (HASUI & ALMEIDA, 1970, CAMPOS 1996, 

2012), descrevendo estes autores em detalhe as demais formações 

relevantes associadas ao sistema aquífero Urucuia. 

TUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

Apesar da maior parte da descarga natural do sistema aquífero Urucuia se dirigir para 

cursos de água tributários da margem esquerda do Rio São Francisco, existem 

igualmente saídas para o oeste, em direção à bacia hidrográfica do Rio Tocantins. 

ero Urucuia-Areado, cuja área se estende desde o sul do Piauí 

até o noroeste de Minas Gerais, com maior expressão no oeste da Bahia, de acordo 

(2012), apresenta um eixo divisor longitudinal que separa o fluxo 

subterrâneo para o oeste (bacia hidrográfica do Tocantins) e para leste (bacia 

 

stência de aptidão hidrogeológica do 

com o mesmo nome, 

O conhecimento relativo ao estado atual do conhecimento deste sistema aquífero é 

caracterizado, igualmente recorrendo a métodos geofísicos, à escala regional, em 

BOMFIM & GOMES (2004) e, à escala local, em NASCIMENTO (2009). Uma revisão 

bibliográfica mais completa acerca das contribuições de estudos geofísicos 

ero Urucuia é apresentada por GASPAR et. al. 

Em termos litológicos, o Grupo Urucuia (Cretáceo) foi dividido nas formações Posse e 

Serra das Araras (CAMPOS & DARDENNE, 1999). Essa unidade é amplamente 

eólica, além de arenitos, conglomerados e pelitos 

Não há registros fósseis associados ao Grupo Urucuia e seu posicionamento 

cronoestratigráfico foi baseado na interdigitação desse conjunto com as rochas 

a da Corda, as quais foram datadas por 

métodos radiogênicos em 60 MA (HASUI & ALMEIDA, 1970, CAMPOS 1996, APUD 

2012), descrevendo estes autores em detalhe as demais formações 

O HIDROGEOLÓGICO E 

ero Urucuia se dirigir para 

cursos de água tributários da margem esquerda do Rio São Francisco, existem 

em direção à bacia hidrográfica do Rio Tocantins.  

Areado, cuja área se estende desde o sul do Piauí 

até o noroeste de Minas Gerais, com maior expressão no oeste da Bahia, de acordo 

ixo divisor longitudinal que separa o fluxo 

subterrâneo para o oeste (bacia hidrográfica do Tocantins) e para leste (bacia 
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hidrográfica do São Francisco). Esta é inclusivamente a razão pela qual na bacia 

hidrográfica o sistema aquíf

Apesar do sistema aquífero Urucuia se apresentar, sob o ponto de vista geológico e 

regional, como um manancial subterrâneo homogêneo e isotrópico, devido ao fato das 

rochas do Grupo constituírem uma unidade relativ

variedade de litotipos, existem localmente variações faciológicas que conferem ao 

sistema aquífero, importantes mudanças hidrodinâmicas que permitem diferenciar 

subtipos de aquíferos.  

A presença de níveis silicificados e sua p

granulométricas nos arenitos e a profundidade das superfícies potenciométricas são 

os principais parâmetros controladores da existência e/ou predominância de um ou de 

outro subtipo de aquífero dentro do sistema. 

GASPAR et. al. (2012), de acordo com a presença destas variações locais propõem a 

diferenciação de quatro subtipos de a

• Aquífero livre regional; 

• Aquífero suspenso local; 

• Aquífero confinado ou semiconfinado; 

• Aquífero livre profundo; 

apresentando estes autores uma proposta preliminar do sistema baseada na 

distribuição espacial de setores onde estas variações locais foram identificadas. 

A Figura 47 apresenta um corte esquemático, no qual se representa o esquema dos 

fatores regionais e locais que condicionam a circulação geral no seio do sistema 

aquífero Urucuia. 
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hidrográfica do São Francisco). Esta é inclusivamente a razão pela qual na bacia 

quífero Urucuia é considerado de forma autônoma.

ero Urucuia se apresentar, sob o ponto de vista geológico e 

regional, como um manancial subterrâneo homogêneo e isotrópico, devido ao fato das 

rochas do Grupo constituírem uma unidade relativamente homogênea e com pouca 

variedade de litotipos, existem localmente variações faciológicas que conferem ao 

ero, importantes mudanças hidrodinâmicas que permitem diferenciar 

A presença de níveis silicificados e sua posição estratigráfica, as variações 

granulométricas nos arenitos e a profundidade das superfícies potenciométricas são 

os principais parâmetros controladores da existência e/ou predominância de um ou de 

dentro do sistema.  

. (2012), de acordo com a presença destas variações locais propõem a 

diferenciação de quatro subtipos de aquíferos:  

Aquífero livre regional;  

ero suspenso local;  

ero confinado ou semiconfinado;  

ero livre profundo;  

estes autores uma proposta preliminar do sistema baseada na 

distribuição espacial de setores onde estas variações locais foram identificadas. 

apresenta um corte esquemático, no qual se representa o esquema dos 

fatores regionais e locais que condicionam a circulação geral no seio do sistema 
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hidrográfica do São Francisco). Esta é inclusivamente a razão pela qual na bacia 

Urucuia é considerado de forma autônoma. 

ero Urucuia se apresentar, sob o ponto de vista geológico e 

regional, como um manancial subterrâneo homogêneo e isotrópico, devido ao fato das 

amente homogênea e com pouca 

variedade de litotipos, existem localmente variações faciológicas que conferem ao 

ero, importantes mudanças hidrodinâmicas que permitem diferenciar 

osição estratigráfica, as variações 

granulométricas nos arenitos e a profundidade das superfícies potenciométricas são 

os principais parâmetros controladores da existência e/ou predominância de um ou de 

. (2012), de acordo com a presença destas variações locais propõem a 

estes autores uma proposta preliminar do sistema baseada na 

distribuição espacial de setores onde estas variações locais foram identificadas.  

apresenta um corte esquemático, no qual se representa o esquema dos 

fatores regionais e locais que condicionam a circulação geral no seio do sistema 
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Figura 47 – Perfil esquemático de direção leste

sistema aquíf ero Urucuia entre Vila Rosário (Goiás) e Cocos (Bah ia).

Relativamente ao estado atual do conhecimento sobre os parâmetros hidráulicos, 

GASPAR et. al. (2007) apresenta uma síntese de valores obtidos por meio da 

interpretação dos dados com o método de NEUMAN (1975) para os subtipos livres e 

COOPER & JACOB (1946) para o subtipo confinado do sistema 

Estes autores constataram que os valores 

de outros estudos (SCHUSTER 

2003), para os quais são apresentados valores de condutividade hidráulica (K), de 

transmissividade (T) e do coeficiente de armazenamento (S).

Quadro 78 – Parâmetros hidrodinâmicos obtidos em poços do siste ma a

Aquífero 

Livre regional 

Livre profundo 

Confinado ou semiconfinado

Sem informação  

Fonte: GASPAR et. al. , 2007.
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Perfil esquemático de direção leste -oeste do contexto geológico do 

ero Urucuia entre Vila Rosário (Goiás) e Cocos (Bah ia).

Fonte: GASPAR et. al., 2007. 

Relativamente ao estado atual do conhecimento sobre os parâmetros hidráulicos, 

(2007) apresenta uma síntese de valores obtidos por meio da 

interpretação dos dados com o método de NEUMAN (1975) para os subtipos livres e 

COOPER & JACOB (1946) para o subtipo confinado do sistema aquífero

Estes autores constataram que os valores obtidos são coincidentes com os resultados 

de outros estudos (SCHUSTER et. al., 2002; SCHUSTER, 2003 e NASCIMENTO, 

2003), para os quais são apresentados valores de condutividade hidráulica (K), de 

transmissividade (T) e do coeficiente de armazenamento (S).  

Parâmetros hidrodinâmicos obtidos em poços do siste ma a

Urucuia. 

K (m/s) T (m²/s) S 

2,4·10-7 4,9·10-5 - 

1,3·10-6 2,7·10-4 - 

3,9·10-6 1,4·10-3 - 

Confinado ou semiconfinado 
2,55·10-5 8,91·10-3 1,01·10-4 

6,4·10-5 2,5·10-2 1,4·10-4 

3,8·10-5 1,9·10-2 1,8·10-4 

, 2007. 

 

 

oeste do contexto geológico do 

ero Urucuia entre Vila Rosário (Goiás) e Cocos (Bah ia). 

Relativamente ao estado atual do conhecimento sobre os parâmetros hidráulicos, 

(2007) apresenta uma síntese de valores obtidos por meio da 

interpretação dos dados com o método de NEUMAN (1975) para os subtipos livres e 

ero.  

obtidos são coincidentes com os resultados 

, 2002; SCHUSTER, 2003 e NASCIMENTO, 

2003), para os quais são apresentados valores de condutividade hidráulica (K), de 

Parâmetros hidrodinâmicos obtidos em poços do siste ma aquífero 

Q/s (m³/h/m) 

0,46 

2,70 

13,1 

13,1 

12,35 

15,18 
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Quadro 79 – Parâmetros hidrodinâmicos do 

Autor 

SCHUSTER et. al. (2002)

NASCIMENTO (2003)

SCHUSTER (2003)

Fonte: GASPAR et. al. , 2007.

 

BALANÇO HÍDRICO 

As contribuições mais recentes para a caracterização do balanço do sistema 

Urucuia disponibilizam valores para as suas reservas permanentes, reguladoras, 

explotáveis e ainda para o conceito de potencialidade. 

As estimativas de balanço expressas em função destes conceitos foram apresentadas, 

para este sistema aquífero

escopo do Relatório Diagnóstico (VILLAR & MOURÃO, COORD., 2012), dedicado a 

este sistema aquífero, no escopo

Monitoramento das Águas Subterrâneas. Os valores a

apresentam-se em seguida, antes de se fazer igualmente referência a outros trabalhos 

que contribuem para a caracterização do balanço hídrico do sistema a

No caso das reservas permanentes, estas representam o vo

do nível mínimo de água, medido no período de estiagem e depende, portanto, do tipo 

de aquífero analisado. Neste caso, foi considerado para efeito de cálculo da reserva 

permanente total, como a soma das reservas dos subtipos 

regional e confinado ou semiconfinado. Os cálculos totalizaram 3,77 x 10

O uso cotidiano deste volume de armazenamento na gestão corrente de recursos 

hídricos envolve riscos que podem ser devidamente controlados. O uso de uma 

das reservas permanentes, garantindo a sustentabilidade quantitativa e qualitativa dos 

recursos hídricos subterrâneos é possível, desde se acompanhe o uso destas águas 

com um programa de monitor
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Parâmetros hidrodinâmicos do aquífero semiconfinado do sistema 

aquífero Urucuia. 

K (m/s) T (m²/s) 

(2002) 
1,00·10-4 1,61·10-2 

1,08·10-4 1,63·10-2 

NASCIMENTO (2003) 
4,05·10 -3 1,52·10-2 

4,11·10-3 1,69·10-2 

SCHUSTER (2003) 1,61·10-2 - 

2007. 

As contribuições mais recentes para a caracterização do balanço do sistema 

Urucuia disponibilizam valores para as suas reservas permanentes, reguladoras, 

explotáveis e ainda para o conceito de potencialidade.  

As estimativas de balanço expressas em função destes conceitos foram apresentadas, 

ero, por GASPAR et. al.(2007) e reproduzidos pelo CPRM no 

do Relatório Diagnóstico (VILLAR & MOURÃO, COORD., 2012), dedicado a 

escopo da série de relatórios dedicados à Rede Integrada de 

Monitoramento das Águas Subterrâneas. Os valores apresentados por estes autores 

se em seguida, antes de se fazer igualmente referência a outros trabalhos 

que contribuem para a caracterização do balanço hídrico do sistema aquíf

No caso das reservas permanentes, estas representam o volume armazenado abaixo 

do nível mínimo de água, medido no período de estiagem e depende, portanto, do tipo 

analisado. Neste caso, foi considerado para efeito de cálculo da reserva 

permanente total, como a soma das reservas dos subtipos aquífero livre profundo, livre 

regional e confinado ou semiconfinado. Os cálculos totalizaram 3,77 x 10

O uso cotidiano deste volume de armazenamento na gestão corrente de recursos 

hídricos envolve riscos que podem ser devidamente controlados. O uso de uma 

das reservas permanentes, garantindo a sustentabilidade quantitativa e qualitativa dos 

recursos hídricos subterrâneos é possível, desde se acompanhe o uso destas águas 

com um programa de monitoramento detalhado e simulação de cenários, recorrendo a 
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semiconfinado do sistema 

S 

2,6·10-4 

1,5·10-4 

7,5·10-4 

3,0·10-4 

2,74·10-4 

As contribuições mais recentes para a caracterização do balanço do sistema aquífero 

Urucuia disponibilizam valores para as suas reservas permanentes, reguladoras, 

As estimativas de balanço expressas em função destes conceitos foram apresentadas, 

(2007) e reproduzidos pelo CPRM no 

do Relatório Diagnóstico (VILLAR & MOURÃO, COORD., 2012), dedicado a 

da série de relatórios dedicados à Rede Integrada de 

presentados por estes autores 

se em seguida, antes de se fazer igualmente referência a outros trabalhos 

quífero Urucuia. 

lume armazenado abaixo 

do nível mínimo de água, medido no período de estiagem e depende, portanto, do tipo 

analisado. Neste caso, foi considerado para efeito de cálculo da reserva 

livre profundo, livre 

regional e confinado ou semiconfinado. Os cálculos totalizaram 3,77 x 1012 m³.  

O uso cotidiano deste volume de armazenamento na gestão corrente de recursos 

hídricos envolve riscos que podem ser devidamente controlados. O uso de uma parte 

das reservas permanentes, garantindo a sustentabilidade quantitativa e qualitativa dos 

recursos hídricos subterrâneos é possível, desde se acompanhe o uso destas águas 

detalhado e simulação de cenários, recorrendo a 
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modelagem de cenários de explotação, como descrito em estudos como o efetuado 

por HUGMAN et. al. (2011). 

Uma forma prudente de quantificar o possível recurso a uma pequena fração destas 

reservas permanentes está envolvida no conceito de potencialidade que 

considerada como sendo 10% das reservas do sistema 

do sistema aquífero Urucuia é de 3,77x10

volume em 50 anos, foi estimada, em 7,54x10

COORD. (2012).  

No que diz respeito às reservas reguladoras, estas correspondem ao volume de 

recarga anual média do sistema 

valor foi quantificado recorrendo ao cálculo do volume de água da zona

sazonal, ou anual, do nível de saturação. Levando em conta a oscilação média dos 

níveis de água, medidos em 2003, obteve

reguladora correspondente a 30,78x10

Finalmente, as reservas de explo

máxima de água que poderia ser explotada de um 

ao manancial, e abrangem as reservas reguladoras e uma parcela da reserva 

permanente acima referidas. Para este cálculo foi consid

al.(2007) e VILLAR & MOURÃO, COORD. (2012) que a reserva reguladora somada a 

10% da reserva permanente, acima referidas, totaliza para o sistema a

4,08x1011 m3, valor que constitui a estimativa mais atual para uso dos re

hídricos subterrâneos do sistema a

sustentável (8.16 x109 m³/ano, durante um período de 50 anos). 

Na prática, este valor corresponde a cerca de apenas 21% da soma das reservas 

reguladoras anuais e da f

utilizável sem risco da sua degradação a longo termo. 

Tendo em conta a área efetiva do sistema 

explotáveis serão assim de cerca de 107 mm/ano, o que corresponde a cerc

da precipitação na área do sistema a

Para efeitos de análise do sistema a

trabalhos baseados na decomposição de hidrogramas obtidos em fluviômetros 

 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

odelagem de cenários de explotação, como descrito em estudos como o efetuado 

. (2011).  

Uma forma prudente de quantificar o possível recurso a uma pequena fração destas 

reservas permanentes está envolvida no conceito de potencialidade que 

considerada como sendo 10% das reservas do sistema aquífero, que para os valores 

Urucuia é de 3,77x1011m³. Ao se considerar a explotação desse 

volume em 50 anos, foi estimada, em 7,54x109 m³/ano por VILLAR &

às reservas reguladoras, estas correspondem ao volume de 

recarga anual média do sistema aquífero. No caso do sistema aquífero Urucuia, o seu 

valor foi quantificado recorrendo ao cálculo do volume de água da zona

sazonal, ou anual, do nível de saturação. Levando em conta a oscilação média dos 

níveis de água, medidos em 2003, obteve-se, desta forma, uma estimativa da reserva 

reguladora correspondente a 30,78x109 m³/ano. 

Finalmente, as reservas de explotação ou explotáveis constituem a quantidade 

máxima de água que poderia ser explotada de um aquífero, sem riscos de prejuízos 

ao manancial, e abrangem as reservas reguladoras e uma parcela da reserva 

permanente acima referidas. Para este cálculo foi considerado por GASPAR 

(2007) e VILLAR & MOURÃO, COORD. (2012) que a reserva reguladora somada a 

10% da reserva permanente, acima referidas, totaliza para o sistema a

, valor que constitui a estimativa mais atual para uso dos re

hídricos subterrâneos do sistema aquífero Urucuia compatível com a sua explotação 

m³/ano, durante um período de 50 anos).  

Na prática, este valor corresponde a cerca de apenas 21% da soma das reservas 

reguladoras anuais e da fracção das reservas permanentes que foi considerada 

utilizável sem risco da sua degradação a longo termo.  

Tendo em conta a área efetiva do sistema aquífero de 86.000 km², as reservas 

explotáveis serão assim de cerca de 107 mm/ano, o que corresponde a cerc

da precipitação na área do sistema aquífero Urucuia (1.264 mm/ano). 

Para efeitos de análise do sistema aquífero Urucuia estão igualmente disponíveis 

trabalhos baseados na decomposição de hidrogramas obtidos em fluviômetros 

 

odelagem de cenários de explotação, como descrito em estudos como o efetuado 

Uma forma prudente de quantificar o possível recurso a uma pequena fração destas 

reservas permanentes está envolvida no conceito de potencialidade que pode ser 

, que para os valores 

m³. Ao se considerar a explotação desse 

m³/ano por VILLAR & MOURÃO, 

às reservas reguladoras, estas correspondem ao volume de 

ero Urucuia, o seu 

valor foi quantificado recorrendo ao cálculo do volume de água da zona de flutuação 

sazonal, ou anual, do nível de saturação. Levando em conta a oscilação média dos 

se, desta forma, uma estimativa da reserva 

tação ou explotáveis constituem a quantidade 

, sem riscos de prejuízos 

ao manancial, e abrangem as reservas reguladoras e uma parcela da reserva 

erado por GASPAR et. 

(2007) e VILLAR & MOURÃO, COORD. (2012) que a reserva reguladora somada a 

10% da reserva permanente, acima referidas, totaliza para o sistema aquífero Urucuia 

, valor que constitui a estimativa mais atual para uso dos recursos 

ero Urucuia compatível com a sua explotação 

Na prática, este valor corresponde a cerca de apenas 21% da soma das reservas 

racção das reservas permanentes que foi considerada 

de 86.000 km², as reservas 

explotáveis serão assim de cerca de 107 mm/ano, o que corresponde a cerca de 8,5% 

ero Urucuia estão igualmente disponíveis 

trabalhos baseados na decomposição de hidrogramas obtidos em fluviômetros 
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instalados em cursos de

subterrâneo.  

É interessante a análise baseada na decomposição do hidrograma do rio Formoso na 

estação fluviométrica de Gatos apresentado por CAMPOS 

foi possível determinar uma ta

corresponde a 16% da pluviosidade do período analisado (1999

correspondente a 1.006 mm/ano. 

Os resultados obtidos permitiram assim uma estimativa de 177 mm/ano que 

comparam favoravelmente com uma ta

por outros autores (PIMENTEL 

em estudos similares desenvolvidos na área do sistema a

É interessante verificar que se for utilizada a taxa de recarga da precipitação de 16% 

determinada por CAMPOS 

definida por GASPAR et. al

& MOURÃO, COORD. (2012), conjuntamente com o valor de precipitação de longo 

termo de 1.264 mm/ano, se obtém um valor de recarga anual média de 15,37

m³/ano. Ou seja, cerca de metade do valor de 30,78x10

reservas reguladoras obtidas por

níveis piezométricos da zona de saturação. 

Considerando os valores um pouco mais altos, correspondentes a 20% da 

precipitação, referenciados igualmente por CAMPOS 

recarga anual média de 23,36

aquífero contida na bacia do São Francisco. 

Este valor aproxima-se mais do proposto por GASPAR 

MOURÃO, COORD. (2012), continuando, no entanto, a

inferiores (62%) às reservas reguladoras estimadas por estes autores.

Tendo em conta estes resultados considera

média de recarga correspondente a 20% da precipitação e se for considerado como 

volume explotável cerca de 20% da recarga anual média, se obtém um volume que 

acomoda de forma bastante conservadora o estado atual do conhecimento sobre o 

sistema aquífero Urucuia.  
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instalados em cursos de água com vazão de base gerado pelo escoamento 

É interessante a análise baseada na decomposição do hidrograma do rio Formoso na 

estação fluviométrica de Gatos apresentado por CAMPOS et. al.(2006). Neste trabalho 

foi possível determinar uma taxa de recarga para o sistema aquífero 

corresponde a 16% da pluviosidade do período analisado (1999

correspondente a 1.006 mm/ano.  

Os resultados obtidos permitiram assim uma estimativa de 177 mm/ano que 

comparam favoravelmente com uma taxa de recarga de 20% da precipitação obtidos 

por outros autores (PIMENTEL et. al. 2000) referenciados por CAMPOS 

em estudos similares desenvolvidos na área do sistema aquífero Urucuia.

É interessante verificar que se for utilizada a taxa de recarga da precipitação de 16% 

determinada por CAMPOS et. al. (2006), recorrendo à área efetiva de 76.000 km

et. al. (2007) e igualmente assumida posteriormente por VILLAR 

O, COORD. (2012), conjuntamente com o valor de precipitação de longo 

termo de 1.264 mm/ano, se obtém um valor de recarga anual média de 15,37

m³/ano. Ou seja, cerca de metade do valor de 30,78x109 m³/ano obtido para as 

reservas reguladoras obtidas por GASPAR et. al. (2007) recorrendo à flutuação de 

níveis piezométricos da zona de saturação.  

Considerando os valores um pouco mais altos, correspondentes a 20% da 

precipitação, referenciados igualmente por CAMPOS et. al. (2006) passa a ter

nual média de 23,36×109m³/ano, tendo em conta apenas a área do sistema 

ero contida na bacia do São Francisco.  

se mais do proposto por GASPAR et. al. (2007) e VILLAR & 

MOURÃO, COORD. (2012), continuando, no entanto, a ser verifica

inferiores (62%) às reservas reguladoras estimadas por estes autores. 

Tendo em conta estes resultados considera-se que se for considerada uma taxa anual 

média de recarga correspondente a 20% da precipitação e se for considerado como 

ável cerca de 20% da recarga anual média, se obtém um volume que 

acomoda de forma bastante conservadora o estado atual do conhecimento sobre o 
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de base gerado pelo escoamento 

É interessante a análise baseada na decomposição do hidrograma do rio Formoso na 

(2006). Neste trabalho 

ero Urucuia que 

corresponde a 16% da pluviosidade do período analisado (1999-2000), 

Os resultados obtidos permitiram assim uma estimativa de 177 mm/ano que 

xa de recarga de 20% da precipitação obtidos 

2000) referenciados por CAMPOS et. al. (2006), 

ero Urucuia. 

É interessante verificar que se for utilizada a taxa de recarga da precipitação de 16% 

(2006), recorrendo à área efetiva de 76.000 km2 

. (2007) e igualmente assumida posteriormente por VILLAR 

O, COORD. (2012), conjuntamente com o valor de precipitação de longo 

termo de 1.264 mm/ano, se obtém um valor de recarga anual média de 15,37 x109 

m³/ano obtido para as 

(2007) recorrendo à flutuação de 

Considerando os valores um pouco mais altos, correspondentes a 20% da 

. (2006) passa a ter-se uma 

m³/ano, tendo em conta apenas a área do sistema 

(2007) e VILLAR & 

verificado que são 

 

se que se for considerada uma taxa anual 

média de recarga correspondente a 20% da precipitação e se for considerado como 

ável cerca de 20% da recarga anual média, se obtém um volume que 

acomoda de forma bastante conservadora o estado atual do conhecimento sobre o 
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Salienta-se ainda que, de acordo com a opinião da 

os estudos mais atuais dedicados ao estudo deste sistema a

condições para uma intensificação do seu atual regime de explotação.

 

B. SISTEMA AQUÍF ERO AREADO

GEOMETRIA E SUPORTE 

Até uma fase recente do conhecimento hidrogeológico sobre 

Rio São Francisco as rochas pertencentes ao Grupo Urucuia (Cretáceo, 96 Ma.) e 

Grupo Areado (Cretáceo, 135 Ma.), eram consideradas parte do mesmo sistema 

aquífero. Esta interpretação foi ainda considerada na análise do Plano Decenal

2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 

respeito ao sistema aquífero Urucuia

Nos trabalhos mais recentes (GASPAR 

considerar-se uma individualização mais deta

Areado podem ser tratadas de forma independente do sistema a

De acordo com os dados apresentados em GASPAR 

constituído pelas formações Abaeté, Quiricó e Três Barras. 

A Formação Abaeté foi depositada em sistemas de leques aluviais na porção sul da 

sub-bacia Abaeté e por sistemas de rios entrelaçados nas demais áreas da bacia, 

compondo um conjunto de conglomerados matriz 

arenitos.  

A Formação Quiricó registra uma sedimentação lacustre, localmente caracterizada por 

lagos estratificados na porção sul da sub

e calcários subordinados.  

A Formação Três Barras representa depósitos de sistemas fluviais, fl

eólicos, dominados por arenitos amarelos e rosados heterogêneos.
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se ainda que, de acordo com a opinião da equipe da ANA a que

udos mais atuais dedicados ao estudo deste sistema aquífero, não existem 

condições para uma intensificação do seu atual regime de explotação. 

ERO AREADO 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

Até uma fase recente do conhecimento hidrogeológico sobre a Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco as rochas pertencentes ao Grupo Urucuia (Cretáceo, 96 Ma.) e 

Grupo Areado (Cretáceo, 135 Ma.), eram consideradas parte do mesmo sistema 

. Esta interpretação foi ainda considerada na análise do Plano Decenal

2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al., 2004), no qual a informação referida diz 

ero Urucuia-Areado. 

Nos trabalhos mais recentes (GASPAR et. al., 2012; GASPAR et. al,2007) passou a 

se uma individualização mais detalhada, em que as rochas do Grupo 

Areado podem ser tratadas de forma independente do sistema aquífero Urucuia. 

De acordo com os dados apresentados em GASPAR et. al. (2012), o Grupo Areado é 

constituído pelas formações Abaeté, Quiricó e Três Barras.  

ação Abaeté foi depositada em sistemas de leques aluviais na porção sul da 

bacia Abaeté e por sistemas de rios entrelaçados nas demais áreas da bacia, 

compondo um conjunto de conglomerados matriz – ou clasto-suportados, além de 

iricó registra uma sedimentação lacustre, localmente caracterizada por 

lagos estratificados na porção sul da sub-bacia Abaeté, com arenitos, siltitos, folhelhos 

 

A Formação Três Barras representa depósitos de sistemas fluviais, fl

eólicos, dominados por arenitos amarelos e rosados heterogêneos. 

 

da ANA a quem se devem 

ero, não existem 

 

a Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco as rochas pertencentes ao Grupo Urucuia (Cretáceo, 96 Ma.) e 

Grupo Areado (Cretáceo, 135 Ma.), eram consideradas parte do mesmo sistema 

. Esta interpretação foi ainda considerada na análise do Plano Decenal 2004-

2004), no qual a informação referida diz 

,2007) passou a 

lhada, em que as rochas do Grupo 

ero Urucuia.  

(2012), o Grupo Areado é 

ação Abaeté foi depositada em sistemas de leques aluviais na porção sul da 

bacia Abaeté e por sistemas de rios entrelaçados nas demais áreas da bacia, 

suportados, além de 

iricó registra uma sedimentação lacustre, localmente caracterizada por 

bacia Abaeté, com arenitos, siltitos, folhelhos 

A Formação Três Barras representa depósitos de sistemas fluviais, fluviodeltáicos e 
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MODELO CONCEITUAL DE FUNCIONAMENT

PARÂMETROS HIDRÁULIC

A individualização do anteriormente considerado sistema a

dois sistemas independentes deve

Areado se desenvolverem para Sul do Urucuia, em afloramentos separados, 

constituindo assim unidades hidrogeológicas independentes. 

Uma vez que o sistema a

aquífero Urucuia, encontra

através do qual se pretende clarificar o seu modelo conce

Os resultados deste estudo deverão brevemente estar disponíveis, havendo já 

resultados preliminares apresentados por GASPAR (2015) que mostram que o sistema 

aquífero Areado é predominantemente livre e que, apesar de ter extensão regional é 

heterogêneo, devendo pois ser constituído por vários setores. 

Está previsto que este trabalho em curso pela ANA

da potenciometria, a identificação das direções regionais e locais de fluxo, contribuindo 

assim para a definição de um modelo conce

gerenciamento deste sistema 

conectada ao sistema é indiciadora de existirem divisórias de sentidos de fluxo que 

serão evidenciadas e clarificadas pela sua análise potenciométrica. 

De acordo com o estado atual do conhecimento é referido que a espessura saturada

no sistema aquífero Areado atinge um máximo de 250 metros (GASPAR, 2015).

Um aspecto adicional relativo ao modelo conce

relações litoestratigráficas e variações faciológicas nas sucessões sedimentares e 

vulcano-sedimentares indicam conexão hidráulica ente os Grupo Areado e as rochas 

do Grupo Mata da Corda. 

 

BALANÇO HÍDRICO 

De acordo com os resultados preliminares apontados por GASPAR (2015) para o 

balanço do sistema aquíf
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TUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

A individualização do anteriormente considerado sistema aquífero Urucuia

dependentes deve-se, em grande parte, ao fato das rochas do Grupo 

Areado se desenvolverem para Sul do Urucuia, em afloramentos separados, 

constituindo assim unidades hidrogeológicas independentes.  

Uma vez que o sistema aquífero Areado é menos conhecido do 

ero Urucuia, encontra-se igualmente em curso um projeto promovido pela ANA, 

através do qual se pretende clarificar o seu modelo conceitual. 

Os resultados deste estudo deverão brevemente estar disponíveis, havendo já 

res apresentados por GASPAR (2015) que mostram que o sistema 

ero Areado é predominantemente livre e que, apesar de ter extensão regional é 

heterogêneo, devendo pois ser constituído por vários setores.  

Está previsto que este trabalho em curso pela ANA permita, através da caracterização 

da potenciometria, a identificação das direções regionais e locais de fluxo, contribuindo 

assim para a definição de um modelo conceitual mais detalhado, essencial ao 

gerenciamento deste sistema aquífero, cuja configuração da rede hidrográfica 

conectada ao sistema é indiciadora de existirem divisórias de sentidos de fluxo que 

serão evidenciadas e clarificadas pela sua análise potenciométrica.  

De acordo com o estado atual do conhecimento é referido que a espessura saturada

ero Areado atinge um máximo de 250 metros (GASPAR, 2015).

Um aspecto adicional relativo ao modelo conceitual em estudo é a indicação de que as 

relações litoestratigráficas e variações faciológicas nas sucessões sedimentares e 

entares indicam conexão hidráulica ente os Grupo Areado e as rochas 

 

De acordo com os resultados preliminares apontados por GASPAR (2015) para o 

quífero Areado, são fornecidos os valores apresenta
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O HIDROGEOLÓGICO E 

ero Urucuia-Areado em 

se, em grande parte, ao fato das rochas do Grupo 

Areado se desenvolverem para Sul do Urucuia, em afloramentos separados, 

 que o sistema 

se igualmente em curso um projeto promovido pela ANA, 

Os resultados deste estudo deverão brevemente estar disponíveis, havendo já 

res apresentados por GASPAR (2015) que mostram que o sistema 

ero Areado é predominantemente livre e que, apesar de ter extensão regional é 

permita, através da caracterização 

da potenciometria, a identificação das direções regionais e locais de fluxo, contribuindo 

tual mais detalhado, essencial ao 

o da rede hidrográfica 

conectada ao sistema é indiciadora de existirem divisórias de sentidos de fluxo que 

De acordo com o estado atual do conhecimento é referido que a espessura saturada 

ero Areado atinge um máximo de 250 metros (GASPAR, 2015). 

tual em estudo é a indicação de que as 

relações litoestratigráficas e variações faciológicas nas sucessões sedimentares e 

entares indicam conexão hidráulica ente os Grupo Areado e as rochas 

De acordo com os resultados preliminares apontados por GASPAR (2015) para o 

ero Areado, são fornecidos os valores apresentados no 
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quadro seguinte. Este balanço é apresentado para toda a área do sistema, que é de 

15.485 km². 

Quadro 80 – Termos do balanço Hídrico estimado por GASPAR (2015 ).

Área (km²) 
Volume saturado 

(km³)

15.485 1.040

Fonte: GASPAR, 2015. 

O valor de reserva permanente, calculado a partir da estimativa de volume saturado do 

sistema aquífero, foi obtido considerando uma porosidade efetiva de 10%. 

Os valores de reserva reguladora, correspondentes a cerca de 20% da precipitação 

anual média, serão estimados no capítulo respe

conta a área aflorante do sistema 

acordo com a geometria mais atual, que consta do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao 

Milionésimo (CPRM, 2014b

de 12.702 km2. 

 

C. SISTEMAS AQUÍFEROS DA BACIA

A maior parte da Bacia Sedimentar do Parnaíba ocorre fora da área de estudo, a Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, na qual apenas uma estreita faixa aflora com uma 

área de ocorrência total de 502 km

aquíferos Grupo Serra Grande, Formação Cabeças e o aquitardo formação 

Pimenteiras que ocorre entre ambos. Esta estreita faixa dos a

se na sub-bacia Margem Esquerda do Lago de Sobradinho, pertencente ao Médio de 

São Francisco. 

 

GEOMETRIA E SUPORTE 

GOÉS, A. M.; FEIJÓ (1994

em cinco grupos, depositados do Siluriano ao Cretáceo, denominados do mais antigo 
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quadro seguinte. Este balanço é apresentado para toda a área do sistema, que é de 

Termos do balanço Hídrico estimado por GASPAR (2015 ).

Volume saturado 

(km³)  

Reserva 

reguladora 

(km³/ano) 

Reserva  

permanente  

(km³) 

1.040 3,4 104 

O valor de reserva permanente, calculado a partir da estimativa de volume saturado do 

foi obtido considerando uma porosidade efetiva de 10%. 

Os valores de reserva reguladora, correspondentes a cerca de 20% da precipitação 

anual média, serão estimados no capítulo respectivo do presente relatório, tendo em 

conta a área aflorante do sistema aquífero Areado na Bacia do São Francisco que, de 

acordo com a geometria mais atual, que consta do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao 

b) ocupa, no Interior da Bacia do São Francisco, uma área 

EROS DA BACIA  SEDIMENTAR DO PARNAÍ BA

A maior parte da Bacia Sedimentar do Parnaíba ocorre fora da área de estudo, a Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, na qual apenas uma estreita faixa aflora com uma 

área de ocorrência total de 502 km2. Nesta faixa, estão present

eros Grupo Serra Grande, Formação Cabeças e o aquitardo formação 

Pimenteiras que ocorre entre ambos. Esta estreita faixa dos aquíferos referidos insere

bacia Margem Esquerda do Lago de Sobradinho, pertencente ao Médio de 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

GOÉS, A. M.; FEIJÓ (1994) subdividiram a coluna sedimentar da bacia do Parnaíba 

em cinco grupos, depositados do Siluriano ao Cretáceo, denominados do mais antigo 

 

quadro seguinte. Este balanço é apresentado para toda a área do sistema, que é de 

Termos do balanço Hídrico estimado por GASPAR (2015 ). 

Reservas  

Totais  

(km³) 

107,40 

O valor de reserva permanente, calculado a partir da estimativa de volume saturado do 

foi obtido considerando uma porosidade efetiva de 10%.  

Os valores de reserva reguladora, correspondentes a cerca de 20% da precipitação 

tivo do presente relatório, tendo em 

ero Areado na Bacia do São Francisco que, de 

acordo com a geometria mais atual, que consta do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao 

) ocupa, no Interior da Bacia do São Francisco, uma área 

BA 

A maior parte da Bacia Sedimentar do Parnaíba ocorre fora da área de estudo, a Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, na qual apenas uma estreita faixa aflora com uma 

es os sistemas 

eros Grupo Serra Grande, Formação Cabeças e o aquitardo formação 

eros referidos insere-

bacia Margem Esquerda do Lago de Sobradinho, pertencente ao Médio de 

) subdividiram a coluna sedimentar da bacia do Parnaíba 

em cinco grupos, depositados do Siluriano ao Cretáceo, denominados do mais antigo 
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para o mais jovem de Grupo Serra Grande, Grupo Canindé, Grupo Balsas, Grupo 

Mearim e as Formações Grajaú, Codó, Itapec

associadas a um único ciclo deposicional. 

O Grupo Serra Grande inclui os a

Formação Pimenteiras e estes são os únicos relevantes para o presente trabalho. 

Estes aquíferos consistem 

Siluriana (CORREIA FILHO, 2009; GOÉS, A. M. DE O.; TRAVASSOS; NUNES, 1993)

Estes aquíferos podem ser caracterizados da seguinte forma:

• Serra Grande Indiviso, constituído por arenitos esbranquiçados a 

amarronzados, finos a 

caulínicos, grosseiramente acamadados, com camadas e espessos 

bancos de conglomerados e raros níveis de siltito ou argilito 

FILHO et. al.

basal da bacia, assentado diretamente sobre as rochas pré

cuja área de exposição e recarga se caracteriza por uma estreita faixa 

de direção NE

Seqüência Devoniana

predominantemente clástica, com espessuras anômalas e mu

variáveis, em função de movimentações tectônicas que ocorreram 

durante sua sedimentação, especialmente na borda da bacia 

(CORREIA FILHO 

• Formação Pimenteiras, formada por folhelhos e siltitos cinza

a avermelhados, finamente laminados, micromicáceos, por vezes 

calcíferos, com alternância de arenitos cremes a amarronzados e 

avermelhados, duros e, normalmente lateriz

al., 2010). 

litológicas e sedimentares da formação Pimenteiras se relacionam com 

um ambiente marinho infranerítico e até litorâneo, com oscilação do 

nível do mar causando períodos de exposição nas áreas sobrelevadas. 

O contato inferior com o grupo Serra Grande é 

ser tanto brusco como gradativo. Em alguns locais na borda da bacia 

esse contato se faz de forma tectônica, através de falhamentos. O 

contato superior, com a formação Cabeças, é concordante e 
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para o mais jovem de Grupo Serra Grande, Grupo Canindé, Grupo Balsas, Grupo 

Mearim e as Formações Grajaú, Codó, Itapecuru, Urucuia e Areado que estão 

associadas a um único ciclo deposicional.  

O Grupo Serra Grande inclui os aquíferos Grupo Serra Grande, Formação Cabeças e 

Formação Pimenteiras e estes são os únicos relevantes para o presente trabalho. 

eros consistem em uma seqüência deposicional denominada de seqüência 

(CORREIA FILHO, 2009; GOÉS, A. M. DE O.; TRAVASSOS; NUNES, 1993)

eros podem ser caracterizados da seguinte forma: 

Serra Grande Indiviso, constituído por arenitos esbranquiçados a 

amarronzados, finos a muito grosseiros, comumente conglomeráticos, 

caulínicos, grosseiramente acamadados, com camadas e espessos 

bancos de conglomerados e raros níveis de siltito ou argilito 

et. al., 2010). O aquífero Serra Grande representa a seqüência 

basal da bacia, assentado diretamente sobre as rochas pré

cuja área de exposição e recarga se caracteriza por uma estreita faixa 

de direção NE-SW, classificado por GOÉS, A. M.; FEIJÓ (1994

Seqüência Devoniana. Trata-se de unidade geológica 

predominantemente clástica, com espessuras anômalas e mu

variáveis, em função de movimentações tectônicas que ocorreram 

durante sua sedimentação, especialmente na borda da bacia 

(CORREIA FILHO et. al.., 2010). 

Formação Pimenteiras, formada por folhelhos e siltitos cinza

a avermelhados, finamente laminados, micromicáceos, por vezes 

calcíferos, com alternância de arenitos cremes a amarronzados e 

avermelhados, duros e, normalmente laterizados (CORREIA FILHO 

. Segundo SCHOBBENHAUS (1984) as característ

litológicas e sedimentares da formação Pimenteiras se relacionam com 

um ambiente marinho infranerítico e até litorâneo, com oscilação do 

nível do mar causando períodos de exposição nas áreas sobrelevadas. 

O contato inferior com o grupo Serra Grande é concordante, podendo 

ser tanto brusco como gradativo. Em alguns locais na borda da bacia 

esse contato se faz de forma tectônica, através de falhamentos. O 

contato superior, com a formação Cabeças, é concordante e 
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para o mais jovem de Grupo Serra Grande, Grupo Canindé, Grupo Balsas, Grupo 

uru, Urucuia e Areado que estão 

eros Grupo Serra Grande, Formação Cabeças e 

Formação Pimenteiras e estes são os únicos relevantes para o presente trabalho. 

seqüência deposicional denominada de seqüência 

(CORREIA FILHO, 2009; GOÉS, A. M. DE O.; TRAVASSOS; NUNES, 1993). 

Serra Grande Indiviso, constituído por arenitos esbranquiçados a 

muito grosseiros, comumente conglomeráticos, 

caulínicos, grosseiramente acamadados, com camadas e espessos 

bancos de conglomerados e raros níveis de siltito ou argilito (CORREIA 

Serra Grande representa a seqüência 

basal da bacia, assentado diretamente sobre as rochas pré-cambrianas, 

cuja área de exposição e recarga se caracteriza por uma estreita faixa 

GOÉS, A. M.; FEIJÓ (1994) como 

se de unidade geológica 

predominantemente clástica, com espessuras anômalas e muito 

variáveis, em função de movimentações tectônicas que ocorreram 

durante sua sedimentação, especialmente na borda da bacia 

Formação Pimenteiras, formada por folhelhos e siltitos cinza-arroxeados 

a avermelhados, finamente laminados, micromicáceos, por vezes 

calcíferos, com alternância de arenitos cremes a amarronzados e 

(CORREIA FILHO et. 

as características 

litológicas e sedimentares da formação Pimenteiras se relacionam com 

um ambiente marinho infranerítico e até litorâneo, com oscilação do 

nível do mar causando períodos de exposição nas áreas sobrelevadas. 

concordante, podendo 

ser tanto brusco como gradativo. Em alguns locais na borda da bacia 

esse contato se faz de forma tectônica, através de falhamentos. O 

contato superior, com a formação Cabeças, é concordante e 
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gradacional e, ocasionalmente, por falhamen

formações no mesmo nível topográfico 

• Formação Cabeças, 

2003) e apresenta a maior área como unidade aflorante da Bac

Sedimentar do Parnaíba dentro dos limites da Bacia de São Francisco. 

É representada por um pacote clástico que evolui da base para o topo 

de arenitos rosados, esbranquiçados e amarronzados, finos a médios, 

com freqüente estratificação cruzada, siltitos 

presença de níveis conglomeráticos na porção média a inferior do 

pacote (CORREIA FILHO 

indícios de que a formação Cabeças foi depositada em um ambiente 

marinho e deltaico, com uma rica fauna associada 

LUZ; MOURÃO, 2012)

ocorrer de forma concordante e gradual com a formação Pimenteiras 

(CORREIA FILHO, 2009; VIDAL, 2003)

apresenta espe

proximidades do contato com a formação Pimenteiras, chegando entre 

100 e 150 metros em sua porção setentrional, nas imediações da zona 

de contato com a formação Longá.

Figura 48 – Locali zação da Bacia Sedimentar de Parnaíba e área aflora nte das 

Embasamento Fraturado Indiferenciado

C
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gradacional e, ocasionalmente, por falhamento, colocando as duas 

formações no mesmo nível topográfico (CORREIA FILHO 

Formação Cabeças, sobrepõe-se à Formação Pimenteiras 

e apresenta a maior área como unidade aflorante da Bac

Sedimentar do Parnaíba dentro dos limites da Bacia de São Francisco. 

representada por um pacote clástico que evolui da base para o topo 

de arenitos rosados, esbranquiçados e amarronzados, finos a médios, 

com freqüente estratificação cruzada, siltitos arroxeados, micáceos e 

presença de níveis conglomeráticos na porção média a inferior do 

(CORREIA FILHO et. al., 2010; GOÉS, A. M.; FEIJÓ,

indícios de que a formação Cabeças foi depositada em um ambiente 

marinho e deltaico, com uma rica fauna associada (VASCONCELOS; 

LUZ; MOURÃO, 2012). O contato inferior da Formação Cabeças pode 

ocorrer de forma concordante e gradual com a formação Pimenteiras 

(CORREIA FILHO, 2009; VIDAL, 2003). Em sua faixa aflorante, 

apresenta espessuras que variam entre 40 e 80 metros nas 

proximidades do contato com a formação Pimenteiras, chegando entre 

100 e 150 metros em sua porção setentrional, nas imediações da zona 

de contato com a formação Longá. 

zação da Bacia Sedimentar de Parnaíba e área aflora nte das 

formações presentes. 

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Formação Cabeças

Formação Pimenteiras

Grupo Serra Grande

0 25 50

km

Granular
Formação Cabeças
Formação Pimenteiras
Grupo Serra Grande

Fraturada
Embasamento Fraturado
Indiferenciado

 

to, colocando as duas 

(CORREIA FILHO et. al., 2010). 

se à Formação Pimenteiras (VIDAL, 

e apresenta a maior área como unidade aflorante da Bacia 

Sedimentar do Parnaíba dentro dos limites da Bacia de São Francisco. 

representada por um pacote clástico que evolui da base para o topo 

de arenitos rosados, esbranquiçados e amarronzados, finos a médios, 

arroxeados, micáceos e 

presença de níveis conglomeráticos na porção média a inferior do 

, 2010; GOÉS, A. M.; FEIJÓ, 1994). Há 

indícios de que a formação Cabeças foi depositada em um ambiente 

(VASCONCELOS; 

O contato inferior da Formação Cabeças pode 

ocorrer de forma concordante e gradual com a formação Pimenteiras 

. Em sua faixa aflorante, 

ssuras que variam entre 40 e 80 metros nas 

proximidades do contato com a formação Pimenteiras, chegando entre 

100 e 150 metros em sua porção setentrional, nas imediações da zona 

 

zação da Bacia Sedimentar de Parnaíba e área aflora nte das 

Formação Cabeças
Formação Pimenteiras
Grupo Serra Grande

Embasamento Fraturado
Indiferenciado
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No perfil geológico da Figura 

três formações.  

Nesta figura, tal como no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 

2014b), verifica-se que, na bacia hidrográfica do S. Francisco, o Grupo Serra Grande é 

sobreposto na sua maioria pela formação Pimenteiras, ocorr

aflorante apenas em uma estreita faixa de 1 a 2

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

espessura das formações de Serra Grande, Pimenteiras Cabeças varia, nos três 

casos, entre 100 m e 500 m. No entanto as espessuras máximas não são atingidas no 

interior da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, uma vez que a porção da Bacia 

Sedimentar do Parnaíba que se encontra no interior desta corresponde à sua parte 

distal. 

Figura 49 – Perfil geológico, esquemático, ilustrando a litoest ratigrafia e o 

espessamento do grupo Serra Grande na borda da baci a.
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Figura 49 estão representadas as relações geomé

Nesta figura, tal como no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 

se que, na bacia hidrográfica do S. Francisco, o Grupo Serra Grande é 

sobreposto na sua maioria pela formação Pimenteiras, ocorrendo como unidade 

estreita faixa de 1 a 2 km, por cerca de 60 km. 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

espessura das formações de Serra Grande, Pimenteiras Cabeças varia, nos três 

entre 100 m e 500 m. No entanto as espessuras máximas não são atingidas no 

interior da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, uma vez que a porção da Bacia 

Sedimentar do Parnaíba que se encontra no interior desta corresponde à sua parte 

Perfil geológico, esquemático, ilustrando a litoest ratigrafia e o 

espessamento do grupo Serra Grande na borda da baci a.

Fonte: CORREIA FILHO, 2009. 
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estão representadas as relações geométricas entre as 

Nesta figura, tal como no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 

se que, na bacia hidrográfica do S. Francisco, o Grupo Serra Grande é 

endo como unidade 

km, por cerca de 60 km.  

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b), a 

espessura das formações de Serra Grande, Pimenteiras Cabeças varia, nos três 

entre 100 m e 500 m. No entanto as espessuras máximas não são atingidas no 

interior da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, uma vez que a porção da Bacia 

Sedimentar do Parnaíba que se encontra no interior desta corresponde à sua parte 

 

Perfil geológico, esquemático, ilustrando a litoest ratigrafia e o 

espessamento do grupo Serra Grande na borda da baci a. 
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MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Não foram detectados estudos hidrogeológicos recentes na Bacia Sedimentar do 

Parnaíba que foquem a área coincidente com a Bacia de São Francisco. 

No entanto, devido à importância das formações Serra Grande, Pimenteiras e 

Cabeças, diversos estudos sobre o se

foram realizados, em particular na área de Picos 

estado do Piauí, abrangendo parte do estado da Bahia 

CORREIA FILHO et. al., 2010)

consistem em uma importante fonte de abastecimento. Dessa forma, a análise de 

funcionamento destas unidades na área da Bacia de São Francisco é efetuada com 

base nesses estudos. 

A evolução da Bacia Sedimentar do Parnaíba propiciou a deposição cíclica de 

seqüências arenosas e síltico

que se desenvolveram do mais antigo para o mais recente, separados por espessas 

camadas semipermeáveis que se comportam como aquitardos 

2009; GOÉS, A. M.; FEIJÓ, 1994; VAZ; ANDR

processos deposicionais deram origem a três sistemas a

conhecidos regionalmente como Serra Grande, Cabeças e Poti

paleozóica, entre os quais se intercalam os aquitardos Pimenteiras e Lon

(CORREIA FILHO, 2009).  

No trabalho atual serão caracter

Grande, Cabeças e o aquitardo Pimenteiras, visto serem as únicas formações que 

ocorrem na Bacia de São Francisco. Destes, o 

como sendo o principal da região, estando o mesmo confinado pela Formação 

Pimenteiras (VASCONCELOS; LUZ; MOURÃO, 2012)

 

Sistema aquífero Serra Grande 

Na área estudada o Grupo Serra Grande ocupa uma área total de 502 km

apenas 65 km2 surgem como área aflorante e 438 km
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CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

o foram detectados estudos hidrogeológicos recentes na Bacia Sedimentar do 

Parnaíba que foquem a área coincidente com a Bacia de São Francisco. 

No entanto, devido à importância das formações Serra Grande, Pimenteiras e 

Cabeças, diversos estudos sobre o seu comportamento hidráulico noutras zonas 

foram realizados, em particular na área de Picos – Piauí (VIDAL, 2003)

estado do Piauí, abrangendo parte do estado da Bahia (CORREIA FILHO, 2

, 2010), nos quais as Formações Serra Grande e Cabeças 

importante fonte de abastecimento. Dessa forma, a análise de 

funcionamento destas unidades na área da Bacia de São Francisco é efetuada com 

A evolução da Bacia Sedimentar do Parnaíba propiciou a deposição cíclica de 

seqüências arenosas e síltico-argilosas, resultando na formação de sistemas a

que se desenvolveram do mais antigo para o mais recente, separados por espessas 

camadas semipermeáveis que se comportam como aquitardos (CORREIA FILHO, 

2009; GOÉS, A. M.; FEIJÓ, 1994; VAZ; ANDRADE, 2007). Dessa forma, esses 

processos deposicionais deram origem a três sistemas aquíferos principais, 

conhecidos regionalmente como Serra Grande, Cabeças e Poti-Piauí, de idade 

paleozóica, entre os quais se intercalam os aquitardos Pimenteiras e Lon

 

caracterizadas apenas os sistemas aquíferos Grupo Serra 

Grande, Cabeças e o aquitardo Pimenteiras, visto serem as únicas formações que 

de São Francisco. Destes, o aquífero Serra Grande é apresentado 

como sendo o principal da região, estando o mesmo confinado pela Formação 

(VASCONCELOS; LUZ; MOURÃO, 2012). 

Serra Grande  

Na área estudada o Grupo Serra Grande ocupa uma área total de 502 km

surgem como área aflorante e 438 km2 como sub-aflorante Assim, no 

 

ROGEOLÓGICO E 

o foram detectados estudos hidrogeológicos recentes na Bacia Sedimentar do 

Parnaíba que foquem a área coincidente com a Bacia de São Francisco.  

No entanto, devido à importância das formações Serra Grande, Pimenteiras e 

u comportamento hidráulico noutras zonas 

(VIDAL, 2003) e sudeste do 

(CORREIA FILHO, 2009; 

, nos quais as Formações Serra Grande e Cabeças 

importante fonte de abastecimento. Dessa forma, a análise de 

funcionamento destas unidades na área da Bacia de São Francisco é efetuada com 

A evolução da Bacia Sedimentar do Parnaíba propiciou a deposição cíclica de 

argilosas, resultando na formação de sistemas aquíferos 

que se desenvolveram do mais antigo para o mais recente, separados por espessas 

(CORREIA FILHO, 

. Dessa forma, esses 

eros principais, 

Piauí, de idade 

paleozóica, entre os quais se intercalam os aquitardos Pimenteiras e Longá 

eros Grupo Serra 

Grande, Cabeças e o aquitardo Pimenteiras, visto serem as únicas formações que 

Serra Grande é apresentado 

como sendo o principal da região, estando o mesmo confinado pela Formação 

Na área estudada o Grupo Serra Grande ocupa uma área total de 502 km2 dos quais 

aflorante Assim, no 
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total, o Grupo Serra Grande ocorre em toda a área da Bacia Sedimentar de Parnaíba 

dentro dos limites da Bacia de São Francisco.

A alimentação desse aquíf

principalmente em sua área de recarga, que se estende do sul do Piauí, município de 

Parnaguá até próximo ao município de Parnaíba, no extremo norte do estado, em uma 

faixa de aproximadamente 950 km de extensão e largura de 67 km 

LUZ; MOURÃO, 2012).  

Deverá também ocorrer contribuição por filtração vertical procedente do 

Cabeças, via aquitardo Pimenteiras 

Apesar de não existirem estudos que o permitam confirmar a espessura da Formação 

Serra Grande na área de estudo do presente trabalho, os estudos de 

FILHO (2009) e VIDAL (2003)

limite sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba.

Estudos anteriores, em particular de 

sugerem que o escoamento subterrâneo desse 

nordeste e ao centro da bacia sedimentar de Parnaíba, direção essa oposta à área de 

estudo, a bacia de São Fran

ocorrência da bacia sedimentar de Parnaíba na área de estudo seja para fora dos 

limites da bacia de São Francisco.

Relativamente a parâmetros hidráulicos, em 1973, a COTEP 

TECNOSOLO-OTI-EPTISA executou Estudos de Reconhecimento do Vale do 

Gurguéia, onde foram avaliados alguns parâmetros hidrodinâmicos, obtendo os 

seguintes valores: Transmissividade (T) = 2,27 x 10

= 9,10 x 10-6 m/s; coeficiente de arma

1,40 x 10-2. FEITOSA; DEMETRIO 

m2/s; K = 1,81x10-5 m/s; e S = 6,00x10

CORREIA FILHO et. al.(2010)

aquífero Serra Grande: T = 7,0x10

Porosidade Efetiva (ŋe) = 3%. 
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total, o Grupo Serra Grande ocorre em toda a área da Bacia Sedimentar de Parnaíba 

dentro dos limites da Bacia de São Francisco. 

quífero é feita, através de infiltração direta de chuvas, 

área de recarga, que se estende do sul do Piauí, município de 

Parnaguá até próximo ao município de Parnaíba, no extremo norte do estado, em uma 

faixa de aproximadamente 950 km de extensão e largura de 67 km (VASCONCELOS; 

Deverá também ocorrer contribuição por filtração vertical procedente do 

Cabeças, via aquitardo Pimenteiras (CORREIA FILHO et. al., 2010; VIDAL, 2003)

Apesar de não existirem estudos que o permitam confirmar a espessura da Formação 

Serra Grande na área de estudo do presente trabalho, os estudos de 

FILHO (2009) e VIDAL (2003) sugerem espessuras que podem atingir os 350 m no 

limite sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba. 

Estudos anteriores, em particular de CORREIA FILHO (2009) e VIDAL (2003)

sugerem que o escoamento subterrâneo desse aquífero se realiza em direção a 

nordeste e ao centro da bacia sedimentar de Parnaíba, direção essa oposta à área de 

estudo, a bacia de São Francisco. Como tal, é de esperar que o fluxo na área de 

ocorrência da bacia sedimentar de Parnaíba na área de estudo seja para fora dos 

limites da bacia de São Francisco. 

Relativamente a parâmetros hidráulicos, em 1973, a COTEP - Consórcio OESA

EPTISA executou Estudos de Reconhecimento do Vale do 

Gurguéia, onde foram avaliados alguns parâmetros hidrodinâmicos, obtendo os 

seguintes valores: Transmissividade (T) = 2,27 x 10-3 m2/s; condutividade hidráulica (K) 

m/s; coeficiente de armazenamento (S) = 6,00 x 10-4; restituição (

FEITOSA; DEMETRIO (1990) estima valores médios de T = 7,59x10

m/s; e S = 6,00x10-4.  

(2010) considera os seguintes valores como representativos do 

Serra Grande: T = 7,0x10-3 m2/s; K = 2,8x10-5 m/s; S = 1,0x10

) = 3%.  
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total, o Grupo Serra Grande ocorre em toda a área da Bacia Sedimentar de Parnaíba 

é feita, através de infiltração direta de chuvas, 

área de recarga, que se estende do sul do Piauí, município de 

Parnaguá até próximo ao município de Parnaíba, no extremo norte do estado, em uma 

(VASCONCELOS; 

Deverá também ocorrer contribuição por filtração vertical procedente do aquífero 

, 2010; VIDAL, 2003).  

Apesar de não existirem estudos que o permitam confirmar a espessura da Formação 

Serra Grande na área de estudo do presente trabalho, os estudos de CORREIA 

sugerem espessuras que podem atingir os 350 m no 

CORREIA FILHO (2009) e VIDAL (2003), 

se realiza em direção a 

nordeste e ao centro da bacia sedimentar de Parnaíba, direção essa oposta à área de 

cisco. Como tal, é de esperar que o fluxo na área de 

ocorrência da bacia sedimentar de Parnaíba na área de estudo seja para fora dos 

Consórcio OESA-

EPTISA executou Estudos de Reconhecimento do Vale do 

Gurguéia, onde foram avaliados alguns parâmetros hidrodinâmicos, obtendo os 

/s; condutividade hidráulica (K) 

; restituição (ηe) = 

estima valores médios de T = 7,59x10-3 

valores como representativos do 

m/s; S = 1,0x10-4 e a 
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VIDAL (2003) estima intervalos de vazão específica para o Grupo Serra Grande 

aflorante e confinado. Para o primeiro caso estima valores que variam entre 0,08 e 

15 m3/h/m. Para o Grupo Serra Grande confinado, o mesmo autor calcula valores 

entre 0,12 e 20,50 m3/h/m. Já 

valores de vazão específica entre 0,52 e 9,69 m

Grupo Serra Grande.  

Para o Plano Decenal 2004

se uma capacidade específica média de 1,628 m

dessa formação na Bacia de São Francisco, mas com base em dados regionais que 

não correspondem necessariamente a poços situados na Bacia do São Francisco.

 

Aquitardo Formação Pimenteiras 

A Formação Pimenteiras consiste num aquitardo localizado entre o Grupo Serra 

Grande e a Formação Cabeças. 

Na área de estudo atual, a formação Pimen

sendo esta depositada na sua totalidade sob o grupo Serra Grande que se comporta 

como unidade sub-aflorante.

As vazões específicas determinadas por 

variam entre 0,09 e 0,50 m

 

Sistema Aquífero Cabeças 

A Formação Cabeças num 

pelo aquitardo de Longá, o que não sucede na área de estudo atual. 

Na bacia hidrográfica a Formação Cabeças se distribui 

sempre sob a forma de aquíf

estudo (Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM, 2014

formação apresenta o Grupo Serra Grande como unidade sub

domínio de ocorrência, no entanto, é intercalada pelo aquitardo Pimenteiras. 
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estima intervalos de vazão específica para o Grupo Serra Grande 

do. Para o primeiro caso estima valores que variam entre 0,08 e 

/h/m. Para o Grupo Serra Grande confinado, o mesmo autor calcula valores 

/h/m. Já (VASCONCELOS; LUZ; MOURÃO, 2012)

valores de vazão específica entre 0,52 e 9,69 m3/h/m para a componente aflorante do 

Para o Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al.

se uma capacidade específica média de 1,628 m3/h/m para a área de ocorrência 

dessa formação na Bacia de São Francisco, mas com base em dados regionais que 

o correspondem necessariamente a poços situados na Bacia do São Francisco.

Pimenteiras  

A Formação Pimenteiras consiste num aquitardo localizado entre o Grupo Serra 

Grande e a Formação Cabeças.  

Na área de estudo atual, a formação Pimenteiras tem uma área aflorante de 201

sendo esta depositada na sua totalidade sob o grupo Serra Grande que se comporta 

aflorante. 

As vazões específicas determinadas por VIDAL (2003) para a formação Pimenteiras 

entre 0,09 e 0,50 m3/h/m. 

Cabeças  

A Formação Cabeças num aquífero predominantemente livre, podendo ser confinado 

pelo aquitardo de Longá, o que não sucede na área de estudo atual.  

Na bacia hidrográfica a Formação Cabeças se distribui em uma área total de 236 km

quífero livre. Segundo a base cartográfica de base do atual 

estudo (Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM, 2014

formação apresenta o Grupo Serra Grande como unidade sub-aflorante e

domínio de ocorrência, no entanto, é intercalada pelo aquitardo Pimenteiras. 

 

estima intervalos de vazão específica para o Grupo Serra Grande 

do. Para o primeiro caso estima valores que variam entre 0,08 e 

/h/m. Para o Grupo Serra Grande confinado, o mesmo autor calcula valores 

(VASCONCELOS; LUZ; MOURÃO, 2012) estimam 

/h/m para a componente aflorante do 

et. al., 2004) adotou-

/h/m para a área de ocorrência 

dessa formação na Bacia de São Francisco, mas com base em dados regionais que 

o correspondem necessariamente a poços situados na Bacia do São Francisco. 

A Formação Pimenteiras consiste num aquitardo localizado entre o Grupo Serra 

teiras tem uma área aflorante de 201 km2, 

sendo esta depositada na sua totalidade sob o grupo Serra Grande que se comporta 

para a formação Pimenteiras 

predominantemente livre, podendo ser confinado 

área total de 236 km2, 

livre. Segundo a base cartográfica de base do atual 

estudo (Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM, 2014b), essa 

aflorante em todo o seu 

domínio de ocorrência, no entanto, é intercalada pelo aquitardo Pimenteiras.  
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O fluxo subterrâneo nessa zona do 

Nordeste, para fora dos limites da bacia de São Francisco, em direção ao centro da 

bacia sedimentar de Parnaíba, tal como sucede no caso de estudo de 

FILHO (2009), situado em uma

Nonato. 

A recarga se dá, principalmente, por infiltração direta de água das chuvas e por parte 

das águas escoadas nos locais, onde o rio Piauí é influente, além de drenança vertical 

ascendente, via aquitardo Pimenteiras, a partir do 

relações ainda não foram bem definidas e quantificadas 

CORREIA FILHO (2009) 

desse aquífero: transmissividade (T) = 6,39.10

5,32.10-5m/s; porosidade efetiva (

1977) indica valores de T = 1,3x10

FEITOSA; DEMETRIO (1990)

5,10x10-5 m/s; e S = 2,44x10

CORREIA FILHO (2009) 

condutividade hidráulica na direção do centro da bacia do Parnaíba e refere uma 

relação semilogarítmica linear entre a e

transmissividade. 

A capacidade específica para a Formação Cabeças varia entre 0,15 e 0,38 m

(VIDAL, 2003). No caso do Plano Decenal 2004

MATOS; CONEJO, 2004)

3,574 m3/h/m para a área de ocorrência dessa formação.

 

BALANÇO HÍDRICO 

Como já foi referido, são escassos os estudos que foquem a área de ocorrência da 

Bacia Sedimentar do Parnaíba na Bacia de São

obtidas no Plano Decenal 20014
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O fluxo subterrâneo nessa zona do aquífero será muito certamente em direção a 

Nordeste, para fora dos limites da bacia de São Francisco, em direção ao centro da 

a sedimentar de Parnaíba, tal como sucede no caso de estudo de 

em uma zona mais a nordeste, no município de São Raimundo 

A recarga se dá, principalmente, por infiltração direta de água das chuvas e por parte 

das águas escoadas nos locais, onde o rio Piauí é influente, além de drenança vertical 

ascendente, via aquitardo Pimenteiras, a partir do aquífero Serra Grande, cujas 

elações ainda não foram bem definidas e quantificadas (CORREIA FILHO, 2009)

 determina os seguintes parâmetros como representativos 

: transmissividade (T) = 6,39.10-3 m2/s; condutividade hidráulica (K) = 

m/s; porosidade efetiva (ŋe) = 3%). Para além dessas estimativas, 

indica valores de T = 1,3x10-3 m2/s; K = 7,0x10-6 m/s; e S = 5,9x10

FEITOSA; DEMETRIO (1990) estima valores médios de T = 1,32x10

m/s; e S = 2,44x10-5 em várias captações por toda a extensão do 

 identifica a ocorrência de uma tendência de aumento da 

condutividade hidráulica na direção do centro da bacia do Parnaíba e refere uma 

relação semilogarítmica linear entre a espessura do aquífero Cabeças e sua 

A capacidade específica para a Formação Cabeças varia entre 0,15 e 0,38 m

. No caso do Plano Decenal 2004-2013 (MATOS; ZOBY, 2004; 

JO, 2004) é indicada uma capacidade específica média de 

/h/m para a área de ocorrência dessa formação. 

Como já foi referido, são escassos os estudos que foquem a área de ocorrência da 

Bacia Sedimentar do Parnaíba na Bacia de São Francisco, sendo as estimativas 

obtidas no Plano Decenal 20014-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 
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será muito certamente em direção a 

Nordeste, para fora dos limites da bacia de São Francisco, em direção ao centro da 

a sedimentar de Parnaíba, tal como sucede no caso de estudo de CORREIA 

zona mais a nordeste, no município de São Raimundo 

A recarga se dá, principalmente, por infiltração direta de água das chuvas e por parte 

das águas escoadas nos locais, onde o rio Piauí é influente, além de drenança vertical 

Serra Grande, cujas 

(CORREIA FILHO, 2009). 

na os seguintes parâmetros como representativos 

/s; condutividade hidráulica (K) = 

) = 3%). Para além dessas estimativas, (LEAL, 

m/s; e S = 5,9x10-4. Já 

estima valores médios de T = 1,32x10-2 m2/s; K = 

em várias captações por toda a extensão do aquífero. 

identifica a ocorrência de uma tendência de aumento da 

condutividade hidráulica na direção do centro da bacia do Parnaíba e refere uma 

Cabeças e sua 

A capacidade específica para a Formação Cabeças varia entre 0,15 e 0,38 m3/h/m 

2013 (MATOS; ZOBY, 2004; ZOBY; 

é indicada uma capacidade específica média de 

Como já foi referido, são escassos os estudos que foquem a área de ocorrência da 

Francisco, sendo as estimativas 

(MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al.. 2004).  
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No Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; e 

posteriormente no estudo de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência 

Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013) são analisados os 

balanços hídricos das formações Cabeças e Serra Grande. Estes autores referem uma 

área aflorante de 170 km2 

987 mm e uma relação entre 

em uma reserva renovável de 5,48x10

Para a formação Serra Grande apresenta, MATOS & ZOBY, (2004)

(2004) consideram uma área de 54 km

reserva explotável em 0,04 m

Assumindo a reserva explot

neste aquífero é estimada em 0,2 m

da precipitação média sugerida pelos mesmos autores.

 

D. SISTEMAS AQUÍFEROS DA BACIA SEDIME

A porção Sul da bacia sedimentar do Araripe aflorante na região Submédio São 

Francisco inclui parte importante dos sistemas a

(Cárstico) que se estendem também para Norte desta área. 

No interior da bacia do São Francisco os sistemas a

áreas, respectivamente de 2.800 km

subterrânea mais relevantes na região, uma vez que se inserem num contexto regional 

de clima semiárido e são circundados, para Sul por rochas cristalinas do 

Embasamento Fraturado Indiferenciado, que na região apresenta poços com baixas 

vazões e problemas de salinização (MATOS & ZOBY, 2004; 

Para além destes sistemas a

aquíferas com menor área e relevância hidrogeológica, como 

Tacaratu, Missão Velha e

Estas formações estão, por vezes, encaixadas nas rochas cristalinas que constituem o 

embasamento da bacia hidrográfica em unidades hidrogeológicas isoladas. Mais para 

Sul, as mesmas formações encontram
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2013 (MATOS & ZOBY, 2004; e ZOBY 

posteriormente no estudo de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência 

Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013) são analisados os 

balanços hídricos das formações Cabeças e Serra Grande. Estes autores referem uma 

 para a formação Cabeças, com uma precipitação média de 

987 mm e uma relação entre a vazão de base e a precipitação de 3%, o que resulta 

reserva renovável de 5,48x106 m3/ano. 

Para a formação Serra Grande apresenta, MATOS & ZOBY, (2004) 

consideram uma área de 54 km2 e uma precipitação de 950 mm e estimam a 

reserva explotável em 0,04 m3/s, ou seja, 23,36 mm/ano (apenas 2% da precipitação). 

Assumindo a reserva explotável como 20% da reserva renovável, a taxa de infiltração 

é estimada em 0,2 m3/s, ou seja, 116,8 mm/ano, o equivalente a 12% 

da precipitação média sugerida pelos mesmos autores. 

EROS DA BACIA SEDIME NTAR DO ARARIPE

da bacia sedimentar do Araripe aflorante na região Submédio São 

Francisco inclui parte importante dos sistemas aquíferos Exu (Poroso) e Santana 

(Cárstico) que se estendem também para Norte desta área.  

No interior da bacia do São Francisco os sistemas aquíferos Exu e Santana ocupam 

áreas, respectivamente de 2.800 km2 e 788 km2, constituindo os reservatórios de água 

subterrânea mais relevantes na região, uma vez que se inserem num contexto regional 

rido e são circundados, para Sul por rochas cristalinas do 

Embasamento Fraturado Indiferenciado, que na região apresenta poços com baixas 

vazões e problemas de salinização (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. 

Para além destes sistemas aquíferos, estão ainda presentes diversas formações 

eras com menor área e relevância hidrogeológica, como Mauriti

e Marizal  (esta última surgindo apenas como sub

Estas formações estão, por vezes, encaixadas nas rochas cristalinas que constituem o 

embasamento da bacia hidrográfica em unidades hidrogeológicas isoladas. Mais para 

Sul, as mesmas formações encontram-se presentes na Bacia Sedimentar Tucano

 

ZOBY et. al., 2004) e 

posteriormente no estudo de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência 

Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013) são analisados os 

balanços hídricos das formações Cabeças e Serra Grande. Estes autores referem uma 

para a formação Cabeças, com uma precipitação média de 

de base e a precipitação de 3%, o que resulta 

 e ZOBY et. al., 

e uma precipitação de 950 mm e estimam a 

/s, ou seja, 23,36 mm/ano (apenas 2% da precipitação). 

ável como 20% da reserva renovável, a taxa de infiltração 

/s, ou seja, 116,8 mm/ano, o equivalente a 12% 

NTAR DO ARARIPE  

da bacia sedimentar do Araripe aflorante na região Submédio São 

eros Exu (Poroso) e Santana 

eros Exu e Santana ocupam 

, constituindo os reservatórios de água 

subterrânea mais relevantes na região, uma vez que se inserem num contexto regional 

rido e são circundados, para Sul por rochas cristalinas do 

Embasamento Fraturado Indiferenciado, que na região apresenta poços com baixas 

 al., 2004).  

eros, estão ainda presentes diversas formações 

Mauriti , Brejo Santo , 

(esta última surgindo apenas como sub-aflorante)  

Estas formações estão, por vezes, encaixadas nas rochas cristalinas que constituem o 

embasamento da bacia hidrográfica em unidades hidrogeológicas isoladas. Mais para 

se presentes na Bacia Sedimentar Tucano-



 

Plano de recursos hídricos 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

Jatobá, onde algumas das formações com pouca expressão na Bacia Sedimentar do 

Araripe constituem sistemas a

Tacaratú. 

 

Figura 50 – Localização da Bacia Sedimentar de Araripe e área a floran

 

GEOMETRIA E SUPORTE 

Sistema Aquífero Exu  

De acordo com a descrição apresentada por AGUIAR 

do Araripe apresenta uma diversificação litológica caracterizada por seqüências 

alternadas de arenitos, siltitos, calcários, argilitos e folhelhos, podendo alcançar uma 

espessura total da ordem de 1.600 m. 

Essa diversificação litoestratigráfica acarreta a formação de uma alternância de 

aquíferos, aquitardos e aquicludes, que apresentam características variáveis também 

com relação à localização, isto é, variam espacialmente, mostrando descontinuidades 

verticais e laterais (Figura 51

Formação Exu

0 25 50
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e algumas das formações com pouca expressão na Bacia Sedimentar do 

Araripe constituem sistemas aquíferos importantes, como são os casos do Marizal e 

Localização da Bacia Sedimentar de Araripe e área a floran

formações presentes. 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

De acordo com a descrição apresentada por AGUIAR et. al. (2012) A bacia sedimentar 

do Araripe apresenta uma diversificação litológica caracterizada por seqüências 

alternadas de arenitos, siltitos, calcários, argilitos e folhelhos, podendo alcançar uma 

espessura total da ordem de 1.600 m.  

toestratigráfica acarreta a formação de uma alternância de 

eros, aquitardos e aquicludes, que apresentam características variáveis também 

com relação à localização, isto é, variam espacialmente, mostrando descontinuidades 

51). 
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e algumas das formações com pouca expressão na Bacia Sedimentar do 

eros importantes, como são os casos do Marizal e 

 

Localização da Bacia Sedimentar de Araripe e área a floran te das 

(2012) A bacia sedimentar 

do Araripe apresenta uma diversificação litológica caracterizada por seqüências 

alternadas de arenitos, siltitos, calcários, argilitos e folhelhos, podendo alcançar uma 

toestratigráfica acarreta a formação de uma alternância de 

eros, aquitardos e aquicludes, que apresentam características variáveis também 

com relação à localização, isto é, variam espacialmente, mostrando descontinuidades 

Formação Exu
Formação Brejo Santo
Formação Tacaratu
Formação Mauriti

Formação Santana

Embasamento Fraturado
Indiferenciado
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Figura 51 – Representação esquemática das unidades estratigráfi cas da bacia do 

Araripe e suas conotações hidrogeológic

Fonte: Adaptado de AGUIAR 

Em termos litológicos o aquíf

composto por arenitos, associados a seqüências argilo

arenitos médios mais grosseiros no topo. 

Na Figura 51, para além da Formação Exu, está representada a Formação Santana, 

que apresenta uma espessura de cerca de 200 metros, suportando o 

mesmo nome. Apesar de ser referenciado como cárstico, o sistema 

inclui na verdade, para além de rochas carbonáticas, diversas litologias que 

constituem diferentes unidades hidroestratigráficas.

 

Sistema Aquífero Santana 

A Formação Santana, localizada na região da Chapada do Araripe, de acordo com 

estudos realizados por MONT’ALVERNE 

cerca de 200 metros, suportando um 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Mil

atribui-se atualmente uma área aflorante de 788 km
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Representação esquemática das unidades estratigráfi cas da bacia do 

Araripe e suas conotações hidrogeológic as. 

Fonte: Adaptado de AGUIAR et. al. (2012). 

quífero Exu apresenta uma espessura de média de 350 m e é 

composto por arenitos, associados a seqüências argilo-siltosas que passam para 

arenitos médios mais grosseiros no topo.  

, para além da Formação Exu, está representada a Formação Santana, 

que apresenta uma espessura de cerca de 200 metros, suportando o 

mesmo nome. Apesar de ser referenciado como cárstico, o sistema a

inclui na verdade, para além de rochas carbonáticas, diversas litologias que 

constituem diferentes unidades hidroestratigráficas. 

Santana  

ana, localizada na região da Chapada do Araripe, de acordo com 

estudos realizados por MONT’ALVERNE et. al. (1996) apresenta uma espessura de 

cerca de 200 metros, suportando um aquífero com o mesmo nome.  

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

se atualmente uma área aflorante de 788 km2 a este sistema 

 

 

Representação esquemática das unidades estratigráfi cas da bacia do 

Exu apresenta uma espessura de média de 350 m e é 

siltosas que passam para 

, para além da Formação Exu, está representada a Formação Santana, 

que apresenta uma espessura de cerca de 200 metros, suportando o aquífero com o 

aquífero Santana 

inclui na verdade, para além de rochas carbonáticas, diversas litologias que 

ana, localizada na região da Chapada do Araripe, de acordo com 

. (1996) apresenta uma espessura de 

ionésimo (CPRM, 2014b) 

a este sistema aquífero. Parte 
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desta área, corresponde, no entanto, a três afloramentos presentes na Bacia 

Sedimentar Tucano-Jatobá, pelo que a área de 172 km

quantificada naquela área. 

Em termos litológicos, o aquíf

escuros e negros, calcíferos, laminados, calcários micríticos cinza

argilosos, bancos de gipsita e an

e um horizonte carbonático contendo fósseis de peixes. Não se trata pois de um 

sistema cárstico no sentido mais restrito do termo, mas sim de um sistema 

que inclui uma unidade carbonática.

 

MODELO CONCEITUAL DE FUNCIONAMENT

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Sistema Aquífero Exu  

A pesquisa bibliográfica realizada não permitiu identificar estudos respeitantes à 

descrição dos sentidos regionais de fluxo de águas subterrâneas nos a

Bacia Sedimentar do Araripe, especificamente dedicados à sua área de ocorrência na 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Existe pois necessidade de promover a investigação destes sistemas a

área, sobretudo com o objetivo de clarific

com o Rio Pajeú, tendo em conta que estes se encontram na área de drenagem desta 

unidade hidrográfica.  

VIANA (2007), apresenta um mapa piezométrico, mas no entanto, este foi calculado 

para uma área a Norte da b

mostram que o sentido geral de circulação é predominantemente de Sudoeste para 

Nordeste.  

Também MENDONÇA (1996, 2001) apresenta resultados de modelagem isotópica e 

matemática para interpretar o func

entanto, também neste caso, os trabalhos incidiram sobre uma área localizada a Norte 

da Bacia do São Francisco. 
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desta área, corresponde, no entanto, a três afloramentos presentes na Bacia 

Jatobá, pelo que a área de 172 km2 que lhe corresponde será 

 

quífero Santana é constituído por folhelhos cinzas, castanho

escuros e negros, calcíferos, laminados, calcários micríticos cinza-

argilosos, bancos de gipsita e anidrita, com intercalações de folhelhos cinzas e verdes, 

e um horizonte carbonático contendo fósseis de peixes. Não se trata pois de um 

sistema cárstico no sentido mais restrito do termo, mas sim de um sistema 

que inclui uma unidade carbonática. 

TUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

A pesquisa bibliográfica realizada não permitiu identificar estudos respeitantes à 

descrição dos sentidos regionais de fluxo de águas subterrâneas nos a

Bacia Sedimentar do Araripe, especificamente dedicados à sua área de ocorrência na 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

Existe pois necessidade de promover a investigação destes sistemas a

área, sobretudo com o objetivo de clarificar a tipologia das suas relações hidráulicas 

com o Rio Pajeú, tendo em conta que estes se encontram na área de drenagem desta 

VIANA (2007), apresenta um mapa piezométrico, mas no entanto, este foi calculado 

para uma área a Norte da bacia hidrográfica do S. Francisco. Os resultados obtidos 

mostram que o sentido geral de circulação é predominantemente de Sudoeste para 

Também MENDONÇA (1996, 2001) apresenta resultados de modelagem isotópica e 

matemática para interpretar o funcionamento dos aquíferos da chapada do Araripe. No 

entanto, também neste caso, os trabalhos incidiram sobre uma área localizada a Norte 

da Bacia do São Francisco.  
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desta área, corresponde, no entanto, a três afloramentos presentes na Bacia 

que lhe corresponde será 

Santana é constituído por folhelhos cinzas, castanho-

-claros e creme 

idrita, com intercalações de folhelhos cinzas e verdes, 

e um horizonte carbonático contendo fósseis de peixes. Não se trata pois de um 

sistema cárstico no sentido mais restrito do termo, mas sim de um sistema aquífero 

O HIDROGEOLÓGICO E 

A pesquisa bibliográfica realizada não permitiu identificar estudos respeitantes à 

descrição dos sentidos regionais de fluxo de águas subterrâneas nos aquíferos da 

Bacia Sedimentar do Araripe, especificamente dedicados à sua área de ocorrência na 

Existe pois necessidade de promover a investigação destes sistemas aquíferos, nesta 

ar a tipologia das suas relações hidráulicas 

com o Rio Pajeú, tendo em conta que estes se encontram na área de drenagem desta 

VIANA (2007), apresenta um mapa piezométrico, mas no entanto, este foi calculado 

acia hidrográfica do S. Francisco. Os resultados obtidos 

mostram que o sentido geral de circulação é predominantemente de Sudoeste para 

Também MENDONÇA (1996, 2001) apresenta resultados de modelagem isotópica e 

eros da chapada do Araripe. No 

entanto, também neste caso, os trabalhos incidiram sobre uma área localizada a Norte 
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Foram simuladas as linhas de trajetórias do fluxo subterrâneo e o tempo de percurso 

de partículas por transporte advectivo nos a

mostram uma trajetória preferencial de partículas do setor oriental da chapada 

(principal área de recarga), para o setor ocidental e para o 

Os resultados obtidos parecem evidenciar que o fluxo resultante gerado na Bacia do 

São Francisco poderá dirigir

de fluxo subterrâneo, a recarga gerada nesta bacia não contribui para 

dos cursos de água tributários do Rio São Francisco, mas sim para as bacias 

hidrográficas localizados para Norte. Esta suposição só poderá, no entanto, ser 

confirmada por estudos especificamente dedicados à investigação do modelo 

conceitual de circulação na área em estu

 

Sistema Aquífero Santana 

As referências bibliográficas relativas ao sistema a

dados que foi possível compilar não incluem estudos de piezometria regional que 

permitam inferir elementos sobre o modelo conce

hidrogeológico.  

De acordo com os elementos disponíveis (COGERH, 2009; MONT’ALVERNE 

1996), apesar de esse sistema ser formado por material pelítico, ele pode ser 

explotado de maneira restrita nas intercalações arenosas e no sistema cárs

O dado mais relevante relativamente ao seu funcionamento hidrogeológico diz respeito 

ao fato da recarga ser dificultada, devido à presença de camadas espessas de baixa 

permeabilidade no seu topo (COGERH, 2009; MONT’ALVERNE

acordo com estes autores, este sistema 
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Foram simuladas as linhas de trajetórias do fluxo subterrâneo e o tempo de percurso 

partículas por transporte advectivo nos aquíferos da chapada. Os resultados 

mostram uma trajetória preferencial de partículas do setor oriental da chapada 

(principal área de recarga), para o setor ocidental e para o aquífero rio da Batateira. 

s obtidos parecem evidenciar que o fluxo resultante gerado na Bacia do 

São Francisco poderá dirigir-se para Norte. Se for confirmado este modelo conce

de fluxo subterrâneo, a recarga gerada nesta bacia não contribui para a vazão

água tributários do Rio São Francisco, mas sim para as bacias 

hidrográficas localizados para Norte. Esta suposição só poderá, no entanto, ser 

confirmada por estudos especificamente dedicados à investigação do modelo 

tual de circulação na área em estudo. 

Santana  

As referências bibliográficas relativas ao sistema aquífero Santana são escassas. Os 

dados que foi possível compilar não incluem estudos de piezometria regional que 

permitam inferir elementos sobre o modelo conceitual de func

De acordo com os elementos disponíveis (COGERH, 2009; MONT’ALVERNE 

1996), apesar de esse sistema ser formado por material pelítico, ele pode ser 

explotado de maneira restrita nas intercalações arenosas e no sistema cárs

O dado mais relevante relativamente ao seu funcionamento hidrogeológico diz respeito 

ao fato da recarga ser dificultada, devido à presença de camadas espessas de baixa 

permeabilidade no seu topo (COGERH, 2009; MONT’ALVERNE et. al.

acordo com estes autores, este sistema aquífero é classificado como aquíclude.

 

 

Foram simuladas as linhas de trajetórias do fluxo subterrâneo e o tempo de percurso 

eros da chapada. Os resultados 

mostram uma trajetória preferencial de partículas do setor oriental da chapada 

rio da Batateira.  

s obtidos parecem evidenciar que o fluxo resultante gerado na Bacia do 

se para Norte. Se for confirmado este modelo conceitual 

a vazão de base 

água tributários do Rio São Francisco, mas sim para as bacias 

hidrográficas localizados para Norte. Esta suposição só poderá, no entanto, ser 

confirmada por estudos especificamente dedicados à investigação do modelo 

ero Santana são escassas. Os 

dados que foi possível compilar não incluem estudos de piezometria regional que 

tual de funcionamento 

De acordo com os elementos disponíveis (COGERH, 2009; MONT’ALVERNE et. al.., 

1996), apesar de esse sistema ser formado por material pelítico, ele pode ser 

explotado de maneira restrita nas intercalações arenosas e no sistema cárstico.  

O dado mais relevante relativamente ao seu funcionamento hidrogeológico diz respeito 

ao fato da recarga ser dificultada, devido à presença de camadas espessas de baixa 

et. al., 1996). De 

é classificado como aquíclude. 
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BALANÇO HÍDRICO 

Sistema Aquífero Exu  

Tal como acontece para o modelo conce

hídrico do aquífero Exu apenas pode ser atua

atual do conhecimento da Bacia do Araripe. Por conseqüência, também a este 

respeito e nesta área, existe uma premente necessidade de investigações 

hidrogeológicas especificamente dedicadas ao balanço hídrico.

O problema da falta de estudos específicos nesta área levou a uma estimativa de 

balanço, apresentada por MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY 

em estimar a reserva explotável do A

reserva renovável.  

Tendo em conta a área de 2.864 km

um valor de 0,3 m3/s para esta reserva renovável (que corresponde a apenas 

3,3 mm/ano, para a área de estudo em análise (menos de 1% da precipitação anual 

média). Este valor revela uma estimativa muito conservadora, correspondente a uma 

reserva renovável, ou seja, a recarga anual média de 16,5 mm/ano, ou seja, apenas 

2,4% da precipitação anual média.

 

Sistema Aquífero Santana 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil 

área de 788 km2 à área de aflorante deste sistema 

A única estimativa de balanço conhecida para o sistema a

apresentada por MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY 

considerada uma área aflorante de 654 km

(2014b).  

Assim, tendo em conta uma taxa anual média de 5% da precipitação (658 mm/ano) e 

considerando o volume explotável como 20% desta reserva renovável, referenciados 

por estes autores obtém-se um valor ligeiramente superior que é de 0,82 m

reserva renovável e 0,16 m
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Tal como acontece para o modelo conceitual de funcionamento hidráulico, o balanço 

ero Exu apenas pode ser atualmente caracterizado a partir do estado 

atual do conhecimento da Bacia do Araripe. Por conseqüência, também a este 

respeito e nesta área, existe uma premente necessidade de investigações 

hidrogeológicas especificamente dedicadas ao balanço hídrico. 

O problema da falta de estudos específicos nesta área levou a uma estimativa de 

balanço, apresentada por MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY et. al.(2004) que consistiu 

em estimar a reserva explotável do Aquífero Exu como correspondente a 20% da sua 

Tendo em conta a área de 2.864 km2 referenciada por estes autores, considerou

/s para esta reserva renovável (que corresponde a apenas 

mm/ano, para a área de estudo em análise (menos de 1% da precipitação anual 

lor revela uma estimativa muito conservadora, correspondente a uma 

reserva renovável, ou seja, a recarga anual média de 16,5 mm/ano, ou seja, apenas 

2,4% da precipitação anual média. 

Santana  

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil (2014a) atribui-se atualmente uma 

à área de aflorante deste sistema aquífero.  

A única estimativa de balanço conhecida para o sistema aquífero Santana foi 

apresentada por MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY et. al.(2004), sendo nestes trabalhos 

iderada uma área aflorante de 654 km2, recentemente atualizada pela CPRM 

Assim, tendo em conta uma taxa anual média de 5% da precipitação (658 mm/ano) e 

considerando o volume explotável como 20% desta reserva renovável, referenciados 

se um valor ligeiramente superior que é de 0,82 m

reserva renovável e 0,16 m3/s para a reserva explotável 0,1m3/s. 
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tual de funcionamento hidráulico, o balanço 

izado a partir do estado 

atual do conhecimento da Bacia do Araripe. Por conseqüência, também a este 

respeito e nesta área, existe uma premente necessidade de investigações 

O problema da falta de estudos específicos nesta área levou a uma estimativa de 

(2004) que consistiu 

ero Exu como correspondente a 20% da sua 

referenciada por estes autores, considerou-se 

/s para esta reserva renovável (que corresponde a apenas 

mm/ano, para a área de estudo em análise (menos de 1% da precipitação anual 

lor revela uma estimativa muito conservadora, correspondente a uma 

reserva renovável, ou seja, a recarga anual média de 16,5 mm/ano, ou seja, apenas 

se atualmente uma 

ero Santana foi 

(2004), sendo nestes trabalhos 

, recentemente atualizada pela CPRM 

Assim, tendo em conta uma taxa anual média de 5% da precipitação (658 mm/ano) e 

considerando o volume explotável como 20% desta reserva renovável, referenciados 

se um valor ligeiramente superior que é de 0,82 m3/s para a 
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E. SISTEMAS AQUÍFEROS DA BACIA SEDIME

As formações presentes na Bacia Sedimentar Tucano

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, constituem sistemas a

relevantes por se inserirem num contexto climático semiárido, no qual a 

disponibilidade hídrica superficial é normalmente modesta, e também por serem 

circundadas por rochas cristalinas fraturadas de menor aptidão hidrogeológica. 

Na área total de 12.860 km

diversos sistemas aquíferos, sobretudo porosos, livres e confinados. Verifica

entanto, igualmente a presença de rochas carbonáticas da Formação Santana que 

suporta um aquífero com unidades pelitícas e cársticas 

pouco importante desta bacia. 

De acordo com MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY 

aquíferos são o Tacaratú, Inajá, Ilhas, Aliança, Candeias, Marizal e São Sebastião

sendo estes dois últimos os de maior potencial hídrico. 
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EROS DA BACIA SEDIME NTAR TUCANO-JATOBÁ

As formações presentes na Bacia Sedimentar Tucano-Jatobá, situada no Submédio da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, constituem sistemas a

relevantes por se inserirem num contexto climático semiárido, no qual a 

disponibilidade hídrica superficial é normalmente modesta, e também por serem 

dadas por rochas cristalinas fraturadas de menor aptidão hidrogeológica. 

Na área total de 12.860 km2 da bacia sedimentar as formações dispõem

eros, sobretudo porosos, livres e confinados. Verifica

resença de rochas carbonáticas da Formação Santana que 

com unidades pelitícas e cársticas em uma área relativamente 

pouco importante desta bacia.  

De acordo com MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY et. al.(2004), os principais sistemas 

Tacaratú, Inajá, Ilhas, Aliança, Candeias, Marizal e São Sebastião

sendo estes dois últimos os de maior potencial hídrico.  

 

JATOBÁ  

situada no Submédio da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, constituem sistemas aquíferos muito 

relevantes por se inserirem num contexto climático semiárido, no qual a 

disponibilidade hídrica superficial é normalmente modesta, e também por serem 

dadas por rochas cristalinas fraturadas de menor aptidão hidrogeológica.  

da bacia sedimentar as formações dispõem-se em 

eros, sobretudo porosos, livres e confinados. Verifica-se no 

resença de rochas carbonáticas da Formação Santana que 

área relativamente 

(2004), os principais sistemas 

Tacaratú, Inajá, Ilhas, Aliança, Candeias, Marizal e São Sebastião , 
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Figura 52 – Localização da Bacia Sedimentar de Tucano

 

GEOMETRIA E SUPORTE 

Sistema Aquífero Tacarat

Os estudos dedicados aos a

um sistema aquífero conectado. 

Os estudos mais recentes sobre as suas características são apresentados por DINIZ 

et. al.(2012) e COSTA FILHO 

porção destes aquíferos situados na Bacia Sedimentar Jatobá, identificada po

autores como a parte à bacia sedimentar Tucano
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Localização da Bacia Sedimentar de Tucano -Jatobá e área aflorante 

das formações presentes. 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

Tacarat u/Inajá 

Os estudos dedicados aos aquíferos Tacaratu e Inajá mostram que estes constituem 

conectado.  

Os estudos mais recentes sobre as suas características são apresentados por DINIZ 

(2012) e COSTA FILHO et. al.(2008a; 2008b). Estes trabalhos são dedicados à 

eros situados na Bacia Sedimentar Jatobá, identificada po

autores como a parte à bacia sedimentar Tucano-Jatobá situada na margem esquerda 
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Jatobá e área aflorante 

eros Tacaratu e Inajá mostram que estes constituem 

Os estudos mais recentes sobre as suas características são apresentados por DINIZ 

(2008a; 2008b). Estes trabalhos são dedicados à 

eros situados na Bacia Sedimentar Jatobá, identificada por estes 

Jatobá situada na margem esquerda 
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do Rio São Francisco, que ocupa uma área de 5.941 km

autores realizaram pesquisas relacionadas com o estudo quantitativo e qualitativo do 

sistema aquífero Tacaratú-

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

existem vinte e uma áreas aflorantes da Formação Tacaratu inseridas no pacote 

sedimentar da Bacia Sedimentar Jatobá que ocupam no total uma área de 

A presença desta formação na Bacia do São Francisco não se limita no entanto à sua 

ocorrência na Bacia Sedimentar Tucano

encaixadas diretamente nas rochas cristalinas fraturadas que totalizam uma área de 

(1.093 km2), cujo tratamento do balanço hídrico é quantificado separadamente.

Quanto à Formação Inajá, com uma área de ocorrência de 707 km

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, unicamente na Bacia Sedimentar de Jatobá, 

constituindo como já foi referido um sistema 

Taracatú. 

De acordo com as pesquisas elaboradas no 

Monitoramento das Águas Subterrâneas realizado pelo CPRM (DINIZ 

Formação Tacaratu, com espessuras da ordem dos 200 m, forma a base da seqüência 

paleozóica da bacia sedimentar (ou seja, contatando diretamente, em discordância 

angular e, por vezes através de falhas, com o embasamento cristalino subjacente). 

Os seus afloramentos ocorrem de fo

do Jatobá. Em termos litológicos é caracterizada por uma seqüência 

predominantemente arenosa, onde se destacam arenitos grosseiros, arenitos 

conglomeráticos e níveis de conglomerados, com intercalações pelít

muitas vezes caulínicas.  

Os arenitos geralmente possuem cor variando de branca a rosa avermelhado, 

granulometria grosseira a média, localmente fina, constituídos essencialmente por 

grãos de quartzo, angulosos a subarredondados. Os nívei

também os pavimentos de seixos, bastante comuns nesta formação, são formados por 

clastos imaturos, sustentados pela matriz arenosa a areno
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do Rio São Francisco, que ocupa uma área de 5.941 km2 e na qual estes últimos 

autores realizaram pesquisas relacionadas com o estudo quantitativo e qualitativo do 

-Inajá. 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

existem vinte e uma áreas aflorantes da Formação Tacaratu inseridas no pacote 

sedimentar da Bacia Sedimentar Jatobá que ocupam no total uma área de 

A presença desta formação na Bacia do São Francisco não se limita no entanto à sua 

ocorrência na Bacia Sedimentar Tucano-Jatobá. Existem igualmente treze áreas 

encaixadas diretamente nas rochas cristalinas fraturadas que totalizam uma área de 

), cujo tratamento do balanço hídrico é quantificado separadamente.

Quanto à Formação Inajá, com uma área de ocorrência de 707 km2, esta ocorre, na 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, unicamente na Bacia Sedimentar de Jatobá, 

o já foi referido um sistema aquífero em conjunto com a Formação 

De acordo com as pesquisas elaboradas no escopo do Projeto Rede Integrada de 

Monitoramento das Águas Subterrâneas realizado pelo CPRM (DINIZ 

espessuras da ordem dos 200 m, forma a base da seqüência 

paleozóica da bacia sedimentar (ou seja, contatando diretamente, em discordância 

angular e, por vezes através de falhas, com o embasamento cristalino subjacente). 

Os seus afloramentos ocorrem de forma na contínua na borda oriental e sul da Bacia 

do Jatobá. Em termos litológicos é caracterizada por uma seqüência 

predominantemente arenosa, onde se destacam arenitos grosseiros, arenitos 

conglomeráticos e níveis de conglomerados, com intercalações pelíticas subordinadas, 

Os arenitos geralmente possuem cor variando de branca a rosa avermelhado, 

granulometria grosseira a média, localmente fina, constituídos essencialmente por 

grãos de quartzo, angulosos a subarredondados. Os níveis conglomeráticos, como 

também os pavimentos de seixos, bastante comuns nesta formação, são formados por 

clastos imaturos, sustentados pela matriz arenosa a areno-argilosa.  

 

e na qual estes últimos 

autores realizaram pesquisas relacionadas com o estudo quantitativo e qualitativo do 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) 

existem vinte e uma áreas aflorantes da Formação Tacaratu inseridas no pacote 

sedimentar da Bacia Sedimentar Jatobá que ocupam no total uma área de 1.904 km2.  

A presença desta formação na Bacia do São Francisco não se limita no entanto à sua 

Jatobá. Existem igualmente treze áreas 

encaixadas diretamente nas rochas cristalinas fraturadas que totalizam uma área de 

), cujo tratamento do balanço hídrico é quantificado separadamente. 

, esta ocorre, na 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, unicamente na Bacia Sedimentar de Jatobá, 

em conjunto com a Formação 

do Projeto Rede Integrada de 

Monitoramento das Águas Subterrâneas realizado pelo CPRM (DINIZ et. al., 2012), a 

espessuras da ordem dos 200 m, forma a base da seqüência 

paleozóica da bacia sedimentar (ou seja, contatando diretamente, em discordância 

angular e, por vezes através de falhas, com o embasamento cristalino subjacente).  

rma na contínua na borda oriental e sul da Bacia 

do Jatobá. Em termos litológicos é caracterizada por uma seqüência 

predominantemente arenosa, onde se destacam arenitos grosseiros, arenitos 

icas subordinadas, 

Os arenitos geralmente possuem cor variando de branca a rosa avermelhado, 

granulometria grosseira a média, localmente fina, constituídos essencialmente por 

s conglomeráticos, como 

também os pavimentos de seixos, bastante comuns nesta formação, são formados por 



 

Plano de recursos hídricos 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

Em algumas sondagens realizadas para explo

observou-se que na porção basal desta unidade ocorre um pacote arenoso de 

aproximadamente 55 m de espessura, contendo intercalações argilosas e níveis 

ferruginosos. 

Quanto à formação Inajá, esta tem espessura na ordem dos 300 m e assenta 

diretamente sobre a formação Tacaratu em contato concordante e gradativo com as 

estruturas internas do pacote sedimentar.

 

Sistemas Aquíferos Ilhas, Candeias, São Sebastião e Marizal

De acordo com COSTA &. FEITOSA (COORD., 2007), o principal afloramento do 

Grupo Ilhas, está situado em um corte da estrada Ibimirim 

povoado de Formosa, na margem oeste do Rio Moxotó. Neste ponto, onde se destaca 

uma alternância de psamitos e pelitos, em proporção semelhante, que da base para o 

topo, apresenta as seguintes características:

• Camada de arenitos médios com níveis grosseiros, constituída por 

lentes amalgamadas, apresentando estratificação tangencial, cruzadas 

sigmoidais, cruzadas acanaladas de pequeno porte, estruturas 

convolutas e ondulações cavalgantes, qu

turbidítica; 

• Camada de argilitos e siltitos creme com porções avermelhadas, 

apresentando delgadas intercalações de arenito fino, contendo marcas 

onduladas e laminações plano

Esta seqüência repete-se mais uma vez até ao to

unidade com a Formação Candeias é do tipo gradacional, a medida que a fração 

arenosa predomina em relação à fração pelítica. Por outro lado, o contato com a 

Formação São Sebastião, sobrejacente, é marcado por discordância

Na apreciação regional apresentada por ZOBY 

considerado que o sistema a

folhelhos. Segundo estes autores, a grande alternância de rochas a
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Em algumas sondagens realizadas para explotação de água subterrânea na bacia, 

se que na porção basal desta unidade ocorre um pacote arenoso de 

aproximadamente 55 m de espessura, contendo intercalações argilosas e níveis 

Quanto à formação Inajá, esta tem espessura na ordem dos 300 m e assenta 

rmação Tacaratu em contato concordante e gradativo com as 

estruturas internas do pacote sedimentar. 

Ilhas, Candeias, São Sebastião e Marizal  

De acordo com COSTA &. FEITOSA (COORD., 2007), o principal afloramento do 

situado em um corte da estrada Ibimirim - Inajá, nas proximidades do 

povoado de Formosa, na margem oeste do Rio Moxotó. Neste ponto, onde se destaca 

uma alternância de psamitos e pelitos, em proporção semelhante, que da base para o 

ntes características: 

Camada de arenitos médios com níveis grosseiros, constituída por 

lentes amalgamadas, apresentando estratificação tangencial, cruzadas 

sigmoidais, cruzadas acanaladas de pequeno porte, estruturas 

convolutas e ondulações cavalgantes, que sugerem uma seqüência 

Camada de argilitos e siltitos creme com porções avermelhadas, 

apresentando delgadas intercalações de arenito fino, contendo marcas 

onduladas e laminações plano-paralelas. 

se mais uma vez até ao topo do afloramento. O contato desta 

unidade com a Formação Candeias é do tipo gradacional, a medida que a fração 

arenosa predomina em relação à fração pelítica. Por outro lado, o contato com a 

Formação São Sebastião, sobrejacente, é marcado por discordância angular regional.

Na apreciação regional apresentada por ZOBY et. al., 2004 e MATOS & ZOBY, 2004 é 

considerado que o sistema aquífero Ilhas é constituído por arenitos finos e síltiticos, e 

folhelhos. Segundo estes autores, a grande alternância de rochas a
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ação de água subterrânea na bacia, 

se que na porção basal desta unidade ocorre um pacote arenoso de 

aproximadamente 55 m de espessura, contendo intercalações argilosas e níveis 

Quanto à formação Inajá, esta tem espessura na ordem dos 300 m e assenta 

rmação Tacaratu em contato concordante e gradativo com as 

De acordo com COSTA &. FEITOSA (COORD., 2007), o principal afloramento do 

Inajá, nas proximidades do 

povoado de Formosa, na margem oeste do Rio Moxotó. Neste ponto, onde se destaca 

uma alternância de psamitos e pelitos, em proporção semelhante, que da base para o 

Camada de arenitos médios com níveis grosseiros, constituída por 

lentes amalgamadas, apresentando estratificação tangencial, cruzadas 

sigmoidais, cruzadas acanaladas de pequeno porte, estruturas 

e sugerem uma seqüência 

Camada de argilitos e siltitos creme com porções avermelhadas, 

apresentando delgadas intercalações de arenito fino, contendo marcas 

po do afloramento. O contato desta 

unidade com a Formação Candeias é do tipo gradacional, a medida que a fração 

arenosa predomina em relação à fração pelítica. Por outro lado, o contato com a 

angular regional. 

2004 e MATOS & ZOBY, 2004 é 

ero Ilhas é constituído por arenitos finos e síltiticos, e 

folhelhos. Segundo estes autores, a grande alternância de rochas arenosas e 
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argilosas dentro do pacote sedimentar cria condições para o desenvolvimento de 

condições confinadas dentro do sistema a

Em COSTA &. FEITOSA COORD. (2007), é ainda referido que se observa em alguns 

locais que os sedimentos do Grupo Ilhas e os da Formação Candeias nem sempre são 

cartografados separadamente, estando pois em alguns locais representados de forma 

indistinta.  

Na realidade, no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

apenas 114 km2 de área aflorante dos sedimentos do Grupo Ilhas são cartografados 

em toda a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, estando toda esta área situada no 

interior da Bacia Sedimenta

Sebastião, sendo neste caso a área de 355 km

A análise do Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM

estado atual do conhecimento levanta igualmente dificuldades relativamente à 

individualização do Grupo Ilhas e à Formação Candeias, sendo estas cartografadas 

em conjunto em uma área de 1.084 km

A formação de Candeias é cartografada individualmente 

interior da Bacia Sedimentar Jatobá, estendendo

desta, já fora da Bacia Hidrográfica do São Rio São Francisco.

Em síntese, as áreas dos sistemas a

formações de São Sebastião e Can

em áreas conjuntas ocupam uma área total de 1.833 km

Sedimentar Jatobá.  

Sobre as rochas do grupo Ilhas depositou

por arenitos médios a finos com

referido como um sistema 

et. al.(2005).  

Da mesma forma, estes autores incluem ainda nesta seqüência de unidades 

estratigráficas a formação de Mar

lentes de calcário, folhelhos betuminosos e evaporitos), definindo assim um sistema 

aquífero que integraria a seqüência Marizal/ São Sebastião/Ilhas, que, como já foi 

 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

argilosas dentro do pacote sedimentar cria condições para o desenvolvimento de 

condições confinadas dentro do sistema aquífero. 

. FEITOSA COORD. (2007), é ainda referido que se observa em alguns 

locais que os sedimentos do Grupo Ilhas e os da Formação Candeias nem sempre são 

cartografados separadamente, estando pois em alguns locais representados de forma 

no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

de área aflorante dos sedimentos do Grupo Ilhas são cartografados 

em toda a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, estando toda esta área situada no 

interior da Bacia Sedimentar Tucano. O mesmo acontece com a Formação de São 

Sebastião, sendo neste caso a área de 355 km2. 

A análise do Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM, 2014a) mostra ainda que o 

estado atual do conhecimento levanta igualmente dificuldades relativamente à 

ualização do Grupo Ilhas e à Formação Candeias, sendo estas cartografadas 

área de 1.084 km2, no interior da Bacia Sedimentar Jatobá. 

A formação de Candeias é cartografada individualmente em uma área de 280 km

interior da Bacia Sedimentar Jatobá, estendendo-se em uma pequena área para Sul 

desta, já fora da Bacia Hidrográfica do São Rio São Francisco. 

Em síntese, as áreas dos sistemas aquíferos constituídos pelo Grupo Ilhas e 

formações de São Sebastião e Candeias, cartografados isoladamente ou agrupados 

em áreas conjuntas ocupam uma área total de 1.833 km2, no interior da Bacia 

Sobre as rochas do grupo Ilhas depositou-se a Formação São Sebastião (constituída 

por arenitos médios a finos com níveis grosseiros na base de idade cretácea), que é 

referido como um sistema aquífero conectado com as litologias anteriores em COSTA 

Da mesma forma, estes autores incluem ainda nesta seqüência de unidades 

estratigráficas a formação de Marizal (constituída por arenitos, siltitos e argilitos, com 

lentes de calcário, folhelhos betuminosos e evaporitos), definindo assim um sistema 

que integraria a seqüência Marizal/ São Sebastião/Ilhas, que, como já foi 

 

argilosas dentro do pacote sedimentar cria condições para o desenvolvimento de 

. FEITOSA COORD. (2007), é ainda referido que se observa em alguns 

locais que os sedimentos do Grupo Ilhas e os da Formação Candeias nem sempre são 

cartografados separadamente, estando pois em alguns locais representados de forma 

no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) 

de área aflorante dos sedimentos do Grupo Ilhas são cartografados 

em toda a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, estando toda esta área situada no 

r Tucano. O mesmo acontece com a Formação de São 

) mostra ainda que o 

estado atual do conhecimento levanta igualmente dificuldades relativamente à 

ualização do Grupo Ilhas e à Formação Candeias, sendo estas cartografadas 

, no interior da Bacia Sedimentar Jatobá.  

área de 280 km2, no 

pequena área para Sul 

eros constituídos pelo Grupo Ilhas e 

deias, cartografados isoladamente ou agrupados 

, no interior da Bacia 

se a Formação São Sebastião (constituída 

níveis grosseiros na base de idade cretácea), que é 

conectado com as litologias anteriores em COSTA 

Da mesma forma, estes autores incluem ainda nesta seqüência de unidades 

izal (constituída por arenitos, siltitos e argilitos, com 

lentes de calcário, folhelhos betuminosos e evaporitos), definindo assim um sistema 

que integraria a seqüência Marizal/ São Sebastião/Ilhas, que, como já foi 
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referido, não se exclui estar i

Ilhas.  

Se considerado em todo o seu conjunto, este sistema 

bacia sedimentar, sendo também o sistema mais possante, com cerca de 1.500 m de 

espessura.  

De acordo com COSTA et. a

Francisco (2004 - 2013), tal como descrito em ZOBY 

2004, os sistemas aquíferos com maior produtividade, na Bacia do Tucano

são o São Sebastião e Marizal.

 

MODELO CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HID

Sistema Aquífero Tacaratú/Inajá

De acordo com DINIZ et. al

Sistema Aquífero Tacaratu/Inajá pode ser interpretada sob o ponto de vista 

hidrogeológico como se segue: 

• Possui uma camada de siltito situado a aproximadamente 40 m da 

base, sem conectividade hidráulica com as superiores; 

• A Formação Inajá é confinada pelos siltitos que ocorrem intercalados; 

• Em perfuração da Formação Inajá e penetrante na Formação Tacaratú 

nota-se um incremento de carga hidráulica e de vazões esp

mostrando ser as duas 

• A porção sul da bacia (Graben de Passagem de Pedras) exibe os mais 

baixos dados de transmissividade e vazões específicas; 

• Os valores do coeficient

para oeste, em direção ao exutório natural, correspondente ao rio São 

Francisco. 

A descrição da seqüência sedimentar é complementada pelo mapa potenciométrico da 

Figura 53 apresentado em DINIZ 

cadastro de poços feitos pela CPRM em 2003. A geometria das linhas 
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referido, não se exclui estar igualmente em conexão hidrogeológica com o Grupo 

Se considerado em todo o seu conjunto, este sistema aquífero ocupa cerca de 50% da 

bacia sedimentar, sendo também o sistema mais possante, com cerca de 1.500 m de 

et. al. (2005), e também no Plano Decenal da Bacia do São 

2013), tal como descrito em ZOBY et. al., 2004 e MATOS & ZOBY, 

eros com maior produtividade, na Bacia do Tucano

são o São Sebastião e Marizal. 

DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO

Tacaratú/Inajá  

et. al. (2012) a interpretação da seqüência sedimentar do 

ero Tacaratu/Inajá pode ser interpretada sob o ponto de vista 

hidrogeológico como se segue:  

Possui uma camada de siltito situado a aproximadamente 40 m da 

base, sem conectividade hidráulica com as superiores;  

A Formação Inajá é confinada pelos siltitos que ocorrem intercalados; 

Em perfuração da Formação Inajá e penetrante na Formação Tacaratú 

se um incremento de carga hidráulica e de vazões esp

mostrando ser as duas formações estanques;  

A porção sul da bacia (Graben de Passagem de Pedras) exibe os mais 

baixos dados de transmissividade e vazões específicas; 

Os valores do coeficiente do armazenamento diminuem gradativamente 

para oeste, em direção ao exutório natural, correspondente ao rio São 

A descrição da seqüência sedimentar é complementada pelo mapa potenciométrico da 

apresentado em DINIZ et. al, elaborado a partir das informações obtidas no 

cadastro de poços feitos pela CPRM em 2003. A geometria das linhas 
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gualmente em conexão hidrogeológica com o Grupo 

ocupa cerca de 50% da 

bacia sedimentar, sendo também o sistema mais possante, com cerca de 1.500 m de 

. (2005), e também no Plano Decenal da Bacia do São 

2004 e MATOS & ZOBY, 

eros com maior produtividade, na Bacia do Tucano-Jatobá, 

ROGEOLÓGICO 

. (2012) a interpretação da seqüência sedimentar do 

ero Tacaratu/Inajá pode ser interpretada sob o ponto de vista 

Possui uma camada de siltito situado a aproximadamente 40 m da 

 

A Formação Inajá é confinada pelos siltitos que ocorrem intercalados;  

Em perfuração da Formação Inajá e penetrante na Formação Tacaratú 

se um incremento de carga hidráulica e de vazões específicas 

A porção sul da bacia (Graben de Passagem de Pedras) exibe os mais 

baixos dados de transmissividade e vazões específicas;  

e do armazenamento diminuem gradativamente 

para oeste, em direção ao exutório natural, correspondente ao rio São 

A descrição da seqüência sedimentar é complementada pelo mapa potenciométrico da 

elaborado a partir das informações obtidas no 

cadastro de poços feitos pela CPRM em 2003. A geometria das linhas 
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potenciométricas permite inferir a existência de fluxo do sistema Tacaratu/Inajá por 

baixo das Formações Aliança e Candeias, na direção do rio

Figura 53 – Mapa potenciométrico elaborado a partir de dados co letados em 

2003 para o sistema aquífero Tacaratú/Inajá.

A interpretação do modelo conce

confirmada pelos trabalhos de COSTA FILHO 

modelagem matemática de fluxo no sistema 

com este modelo conceitual de circulação regional de águas subterrâneas neste 

sistema aquífero. 

 

Sistemas Aquífero Ilhas, Candeias, São Sebastião e Marizal

Dadas as dificuldades em definir de forma individualizada a geometria das unidades 

hidroestratigráficas constituídas pelas litologias das formações Ilhas, Candeias São 

Sebastião e Marizal e à ausência de estudos hidrogeológicos individualizados das 

mesmas, o estado atual do conhecimento não permite a definição de um modelo 
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potenciométricas permite inferir a existência de fluxo do sistema Tacaratu/Inajá por 

baixo das Formações Aliança e Candeias, na direção do rio São Francisco.

Mapa potenciométrico elaborado a partir de dados co letados em 

2003 para o sistema aquífero Tacaratú/Inajá.  

Fonte: DINIZ et. al.,  2012. 

A interpretação do modelo conceitual ilustrado no mapa piezométrico da 

confirmada pelos trabalhos de COSTA FILHO et. al.(2008a), através dos quais a 

modelagem matemática de fluxo no sistema aquífero produz simulações compatíveis 

tual de circulação regional de águas subterrâneas neste 

Ilhas, Candeias, São Sebastião e Marizal  

Dadas as dificuldades em definir de forma individualizada a geometria das unidades 

hidroestratigráficas constituídas pelas litologias das formações Ilhas, Candeias São 

Sebastião e Marizal e à ausência de estudos hidrogeológicos individualizados das 

o estado atual do conhecimento não permite a definição de um modelo 

 

potenciométricas permite inferir a existência de fluxo do sistema Tacaratu/Inajá por 

São Francisco. 

 

Mapa potenciométrico elaborado a partir de dados co letados em 

o da Figura 53 é 

(2008a), através dos quais a 

z simulações compatíveis 

tual de circulação regional de águas subterrâneas neste 

Dadas as dificuldades em definir de forma individualizada a geometria das unidades 

hidroestratigráficas constituídas pelas litologias das formações Ilhas, Candeias São 

Sebastião e Marizal e à ausência de estudos hidrogeológicos individualizados das 

o estado atual do conhecimento não permite a definição de um modelo 
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conceitual destas unidades hidrogeológicas que, certamente, deverão estabelecer 

relações hidráulicas entre si e, provavelmente, partilhar áreas de recarga e descarga 

atualmente desconhecidas.

 

BALANÇO HÍDRICO 

Sistema Aquífero Tacaratú/Inajá

Os valores de recarga mais recentes propostos por COSTA FILHO 

foram posteriormente adotados por DINIZ 

Os resultados apresentados consideram a atribuição de recarga na á

afloramento das formações Tacaratu e Inajá, incluindo as suas áreas sob coberturas 

arenosas recentes. Além desse limite a infiltração foi considerada zero. O valor de 

recarga utilizado foi de 1,836 mm/ano. Esse valor partiu do cálculo da vazão de 

escoamento natural (VEN) calculado entre as linhas de carga hidráulica de 440 e 460 

metros da superfície piezométrica calculada para o sistema 

A generalização deste valor para a área de afloramento do sistema 

quantificada em 1,67x109 m

infiltração efetiva seria de 1,856 mm/ano. Este valor, extremamente baixo, 

corresponde a uma recarga anual inferior a 1% da precipitação considerada por 

COSTA FILHO et. al.. (2008a) para esta área que é 

climática de 1963-1992 na bacia de Jatobá considerada por estes autores.

A análise dos dados atualmente disponíveis mostra que as estimativas de  ZOBY 

al.. (2014) e MATOS & ZOBY (2004), relativas a este sistema 

de recarga anual de a 12% da precipitação anual média para a formação Tacaratú e 

de 7% para a formação Inajá. 

A análise da informação disponível apresentada por estes autores continua a ser 

atualmente a mais abrangente à escala da Bacia da bacia

este sistema aquífero.  
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tual destas unidades hidrogeológicas que, certamente, deverão estabelecer 

relações hidráulicas entre si e, provavelmente, partilhar áreas de recarga e descarga 

das. 

Tacaratú/Inajá  

Os valores de recarga mais recentes propostos por COSTA FILHO 

foram posteriormente adotados por DINIZ et. al.. (2012).  

Os resultados apresentados consideram a atribuição de recarga na á

afloramento das formações Tacaratu e Inajá, incluindo as suas áreas sob coberturas 

arenosas recentes. Além desse limite a infiltração foi considerada zero. O valor de 

recarga utilizado foi de 1,836 mm/ano. Esse valor partiu do cálculo da vazão de 

coamento natural (VEN) calculado entre as linhas de carga hidráulica de 440 e 460 

metros da superfície piezométrica calculada para o sistema aquífero.  

A generalização deste valor para a área de afloramento do sistema 

m2, corresponde a uma recarga de 3,1x106 

infiltração efetiva seria de 1,856 mm/ano. Este valor, extremamente baixo, 

corresponde a uma recarga anual inferior a 1% da precipitação considerada por 

(2008a) para esta área que é de 601 mm/ano, para a série 

1992 na bacia de Jatobá considerada por estes autores.

A análise dos dados atualmente disponíveis mostra que as estimativas de  ZOBY 

. (2014) e MATOS & ZOBY (2004), relativas a este sistema aquífero

de recarga anual de a 12% da precipitação anual média para a formação Tacaratú e 

de 7% para a formação Inajá.  

A análise da informação disponível apresentada por estes autores continua a ser 

atualmente a mais abrangente à escala da Bacia da bacia do Rio São Francisco para 
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tual destas unidades hidrogeológicas que, certamente, deverão estabelecer 

relações hidráulicas entre si e, provavelmente, partilhar áreas de recarga e descarga 

Os valores de recarga mais recentes propostos por COSTA FILHO et. al.(2008a), 

Os resultados apresentados consideram a atribuição de recarga na área de 

afloramento das formações Tacaratu e Inajá, incluindo as suas áreas sob coberturas 

arenosas recentes. Além desse limite a infiltração foi considerada zero. O valor de 

recarga utilizado foi de 1,836 mm/ano. Esse valor partiu do cálculo da vazão de 

coamento natural (VEN) calculado entre as linhas de carga hidráulica de 440 e 460 

A generalização deste valor para a área de afloramento do sistema aquífero, 

 m3/ano e a uma 

infiltração efetiva seria de 1,856 mm/ano. Este valor, extremamente baixo, 

corresponde a uma recarga anual inferior a 1% da precipitação considerada por 

de 601 mm/ano, para a série 

1992 na bacia de Jatobá considerada por estes autores. 

A análise dos dados atualmente disponíveis mostra que as estimativas de  ZOBY et. 

ero referem taxas 

de recarga anual de a 12% da precipitação anual média para a formação Tacaratú e 

A análise da informação disponível apresentada por estes autores continua a ser 

do Rio São Francisco para 
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Sistemas Aquífero s Ilhas, Candeias, São Sebastião e Marizal

Os valores mais atuais disponíveis na bibliografia relativos aos sistemas a

Ilhas e São Sebastião continuam a ser os apresentados no pri

Bacia do São Francisco (2004 

(2004).  

Neste caso foram considerados os valores de recarga anual média referenciada por 

estes autores que são de 7% da precipitação para as rochas do 

para as rochas da Formação de São Sebastião, para áreas de, respectivamente, 

1.148 km2 e 152 km2.  

Para além dos sistemas a

descritos, verifica-se ainda a presença de formações cuj

hidrogeológicas levam à sua classificação como aquitardos.  

COSTA et. al.. (2005) identificam a Formação Aliança neste caso, constituindo esta 

um aquitardo que se sobrepõe às Formações Candeias e Ilhas, e também ao sistema 

aquífero Tacaratú/Inajá.  

 

F. SISTEMAS AQUÍFEROS DA BACIA SEDIME

Na região do Baixo São Francisco destacam

distintos: i) a área de afloramento do Embasamento Fraturado e 

litorânea do estado de Alagoas que se estende também pelo estado de Sergipe. 

Esta faixa sedimentar litorânea constitui a Bacia Sedimentar de Alagoas

região da foz do rio São Francisco. Do seu total de 13.000 km² de área emersa, 

3.340 km² estão situados no interior da 
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s Ilhas, Candeias, São Sebastião e Marizal  

Os valores mais atuais disponíveis na bibliografia relativos aos sistemas a

Ilhas e São Sebastião continuam a ser os apresentados no primeiro Plano Decenal da 

Bacia do São Francisco (2004 – 2013) por ZOBY et. al.. (2004) e MATOS & ZOBY 

Neste caso foram considerados os valores de recarga anual média referenciada por 

estes autores que são de 7% da precipitação para as rochas do grupo Ilhas e de 12% 

para as rochas da Formação de São Sebastião, para áreas de, respectivamente, 

Para além dos sistemas aquíferos presentes na Bacia Sedimentar Tucano

se ainda a presença de formações cujas propriedades 

hidrogeológicas levam à sua classificação como aquitardos.   

(2005) identificam a Formação Aliança neste caso, constituindo esta 

um aquitardo que se sobrepõe às Formações Candeias e Ilhas, e também ao sistema 

EROS DA BACIA SEDIME NTAR DE ALAGOAS

Na região do Baixo São Francisco destacam-se dois contextos hidrogeológicos 

a área de afloramento do Embasamento Fraturado e ii) a faixa sedimentar 

agoas que se estende também pelo estado de Sergipe. 

Esta faixa sedimentar litorânea constitui a Bacia Sedimentar de Alagoas

região da foz do rio São Francisco. Do seu total de 13.000 km² de área emersa, 

km² estão situados no interior da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

 

Os valores mais atuais disponíveis na bibliografia relativos aos sistemas aquíferos 

meiro Plano Decenal da 

(2004) e MATOS & ZOBY 

Neste caso foram considerados os valores de recarga anual média referenciada por 

grupo Ilhas e de 12% 

para as rochas da Formação de São Sebastião, para áreas de, respectivamente, 

eros presentes na Bacia Sedimentar Tucano-Jatobá já 

as propriedades 

(2005) identificam a Formação Aliança neste caso, constituindo esta 

um aquitardo que se sobrepõe às Formações Candeias e Ilhas, e também ao sistema 

NTAR DE ALAGOAS -SERGIPE 

se dois contextos hidrogeológicos 

a faixa sedimentar 

agoas que se estende também pelo estado de Sergipe.  

Esta faixa sedimentar litorânea constitui a Bacia Sedimentar de Alagoas-Sergipe, na 

região da foz do rio São Francisco. Do seu total de 13.000 km² de área emersa, 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  
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Figura 54 – Localização da Bacia Sedimentar 

 

GEOMETRIA E SUPORTE 

A Bacia Sedimentar Alagoas

Brasil, abrangendo parte da região do Baixo São Francisco. Em sua porção terrestre 

abrange uma área de aproximadamente 13.000 km² e sua porção submersa uma área 

de cerca de 40.000 km², até a cota batimétri

A bacia é representada por um rifte assimétrico, alongado na direção NNE/SSW e 

limitado a norte com a Bacia Pernambuco

a Bacia do Jacuípe, pelo sistema de falhas de Vaza

CRUZ, 2007).  

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Formação Penedo

Formação Riachuelo

Grupo Igreja Nova - 
Perucaba Indiscriminados

D
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Localização da Bacia Sedimentar de Alagoas-Sergipe e área aflorante 

das formações presentes. 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

A Bacia Sedimentar Alagoas-Sergipe situa-se na margem continental nordeste do 

Brasil, abrangendo parte da região do Baixo São Francisco. Em sua porção terrestre 

abrange uma área de aproximadamente 13.000 km² e sua porção submersa uma área 

de cerca de 40.000 km², até a cota batimétrica de 2.000 m (FARINHA, 2003). 

A bacia é representada por um rifte assimétrico, alongado na direção NNE/SSW e 

limitado a norte com a Bacia Pernambuco-Paraíba, pelo Alto de Maragoji, e a sul com 

a Bacia do Jacuípe, pelo sistema de falhas de Vaza-Barris (CAMPOS NETO; LIMA; 

Formação
Barreiras

Depósito Litorâneo

Embasamento Fraturado Indiferenciado

Depósito Aluvionar

Grupo Coruripe

Formação Serraria

Grupo Igreja Nova - 
Perucaba Indiscriminados

0 25

Granular
Depósito Aluvionar
Depósito Litorâneo
Formação Barreiras
Grupo Coruripe
Formação Penedo
Formação Riachuelo
Formação Serraria

Fraturada

Grupo Igreja Nova -
Perucaba Indiscriminados

Embasamento Fraturado
Indiferenciado
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e área aflorante 

se na margem continental nordeste do 

Brasil, abrangendo parte da região do Baixo São Francisco. Em sua porção terrestre 

abrange uma área de aproximadamente 13.000 km² e sua porção submersa uma área 

ca de 2.000 m (FARINHA, 2003).  

A bacia é representada por um rifte assimétrico, alongado na direção NNE/SSW e 

Paraíba, pelo Alto de Maragoji, e a sul com 

MPOS NETO; LIMA; 

50

km

Depósito Aluvionar
Depósito Litorâneo
Formação Barreiras
Grupo Coruripe
Formação Penedo
Formação Riachuelo
Formação Serraria

Grupo Igreja Nova -
Perucaba Indiscriminados

Embasamento Fraturado
Indiferenciado
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Divide-se em duas sub-bacias, Alagoas e Sergipe, separadas pelo alto de Jaboatã

Penedo, nas imediações do Rio São Francisco (AQUINO; LANA, 1990). Os 

sedimentos da Bacia Alagoas

metamórficas, que formam o Complexo do Embasamento, a cerca de 6.000 m de 

profundidade (FEIJÓ, 1994). 

A estratigrafia dessa bacia é conseqüência direta da sua evolução estrutural, sendo o 

preenchimento sedimentar variável de um compartimento tectônico para outro, 

configurando várias sub-bacias (FEIJÓ, 1994; NOBRE, M. DE M.; NOBRE, 2001). 

A sub-bacia sedimentar de Sergipe est

as proximidades da fronteira de Alagoas com o estado de Pernambuco, estando 

separada da bacia de Tucano pelo “Horst” de Sergipe (ARAÚJO 

Do ponto de vista hidrogeológico, CAVALCANTE (1982) divid

sedimentar Alagoas em duas zonas: 

• A Nordeste de Maceió (fora da Bacia de São Francisco), onde o Grupo 

Barreiras assenta nos sedimentos do Membro Marituba da Formação 

Piaçabuçu;  

• A restante área em que o Grupo Barreiras está sobreposta 

unidades litoestratigráficas mais antigas que coincide com a Bacia de 

São Francisco.

De acordo com a base cartográfica utilizada no presente estudo (CPRM, 2014

área da Bacia Sedimentar Alagoas

unidades aquíferas Depósito Litorâneo, Formação Barreiras, Formação Penedo, 

Formação Riachuelo (Grupo Sergipe), Formação Curituba, Grupo Coruripe (composto 

pelas formações: Maceió, Poção, Ponta Verde e Coqueiro Seco), Grupo Igreja Nova

Perucaba Indiscriminados e Formação Serraria (que compõem o Grupo Perucaba). 

Encontra-se ainda a Formação Cotinguiba subjacente à Formação Barreiras no limite 

sudeste da bacia de São Francisco (no Estado de Sergipe). 

Na área da Bacia de São Francisco, todas as litologias acima 

aquíferos, excetuando o Grupo Coruripe.
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bacias, Alagoas e Sergipe, separadas pelo alto de Jaboatã

, nas imediações do Rio São Francisco (AQUINO; LANA, 1990). Os 

sedimentos da Bacia Alagoas-Sergipe assentam-se sobre rochas ígneas e 

metamórficas, que formam o Complexo do Embasamento, a cerca de 6.000 m de 

profundidade (FEIJÓ, 1994).  

a bacia é conseqüência direta da sua evolução estrutural, sendo o 

preenchimento sedimentar variável de um compartimento tectônico para outro, 

bacias (FEIJÓ, 1994; NOBRE, M. DE M.; NOBRE, 2001). 

bacia sedimentar de Sergipe estende-se desde o município de Estância/Sé até 

as proximidades da fronteira de Alagoas com o estado de Pernambuco, estando 

separada da bacia de Tucano pelo “Horst” de Sergipe (ARAÚJO et. al..,

Do ponto de vista hidrogeológico, CAVALCANTE (1982) divide ainda a sub

sedimentar Alagoas em duas zonas:  

Nordeste de Maceió (fora da Bacia de São Francisco), onde o Grupo 

Barreiras assenta nos sedimentos do Membro Marituba da Formação 

 

restante área em que o Grupo Barreiras está sobreposta 

unidades litoestratigráficas mais antigas que coincide com a Bacia de 

São Francisco. 

De acordo com a base cartográfica utilizada no presente estudo (CPRM, 2014

área da Bacia Sedimentar Alagoas–Sergipe da Bacia de São Francisco afloram as 

eras Depósito Litorâneo, Formação Barreiras, Formação Penedo, 

Formação Riachuelo (Grupo Sergipe), Formação Curituba, Grupo Coruripe (composto 

pelas formações: Maceió, Poção, Ponta Verde e Coqueiro Seco), Grupo Igreja Nova

s e Formação Serraria (que compõem o Grupo Perucaba). 

se ainda a Formação Cotinguiba subjacente à Formação Barreiras no limite 

sudeste da bacia de São Francisco (no Estado de Sergipe).  

Na área da Bacia de São Francisco, todas as litologias acima descritas constituem 

s, excetuando o Grupo Coruripe. 

 

bacias, Alagoas e Sergipe, separadas pelo alto de Jaboatã–

, nas imediações do Rio São Francisco (AQUINO; LANA, 1990). Os 

se sobre rochas ígneas e 

metamórficas, que formam o Complexo do Embasamento, a cerca de 6.000 m de 

a bacia é conseqüência direta da sua evolução estrutural, sendo o 

preenchimento sedimentar variável de um compartimento tectônico para outro, 

bacias (FEIJÓ, 1994; NOBRE, M. DE M.; NOBRE, 2001).  

se desde o município de Estância/Sé até 

as proximidades da fronteira de Alagoas com o estado de Pernambuco, estando 

., 2011).  

e ainda a sub-bacia 

Nordeste de Maceió (fora da Bacia de São Francisco), onde o Grupo 

Barreiras assenta nos sedimentos do Membro Marituba da Formação 

restante área em que o Grupo Barreiras está sobreposta a outras 

unidades litoestratigráficas mais antigas que coincide com a Bacia de 

De acordo com a base cartográfica utilizada no presente estudo (CPRM, 2014b), na 

Sergipe da Bacia de São Francisco afloram as 

eras Depósito Litorâneo, Formação Barreiras, Formação Penedo, 

Formação Riachuelo (Grupo Sergipe), Formação Curituba, Grupo Coruripe (composto 

pelas formações: Maceió, Poção, Ponta Verde e Coqueiro Seco), Grupo Igreja Nova-

s e Formação Serraria (que compõem o Grupo Perucaba). 

se ainda a Formação Cotinguiba subjacente à Formação Barreiras no limite 

descritas constituem 



 

Plano de recursos hídricos 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

A formação Depósitos Litorâneos (Quaternário) consiste em sedimentos de praia e 

aluvião, característicos da deposição marinha, fluvial e eólica da planície costeira 

quaternária (ELIS; BARROSO; KI

costa do Brasil. Na bacia Sanfranciscana encontram

25 km do mar, em uma área 536 km

A espessura é bastante variável com média de 10 metros nas planícies costeiras, 20 

metros nas margens dos rios e 50 metros nas desembocaduras dos principais rios, 

sendo que na foz do rio São Francisco esta unidade pode alcançar 400 metros (ANA, 

2011). Esses sedimentos repousam discordantemente sobre os depósitos da 

Formação Barreiras ou outras unidades da Bacia de Alagoas

A Formação Barreiras, é constituída por sedimentos inconsolidados representados por 

arenitos, conglomerados e argila com expressão ao longo da zona litoral do Brasil 

entre o estado de Rio de Janeiro e Amapá. Oco

extensos tabuleiros costeiros formando uma superfície elevada, plana e pouco 

dissecada.  

A Nordeste de Maceió (fora da Bacia de São Francisco), o Grupo Barreiras assenta 

nos sedimentos do Membro Marituba da Formação Piaçabuç

só sistema aquífero (CAVALCANTE, 1982). Este é conhecido como o sistema 

Barreiras-Marituba e existe uma literatura diversa sobre o seu funcionamento (ANA, 

2011; COSTA et. al, 2011a

SANTOS, RICARDO JOSE QUEIROZ DOS 

QUEIROZ DOS et. al.., 2000; SILVA, 2005). 

Na restante área, que intercepta a Bacia de São Francisco, o Grupo Barreiras está 

sobreposto a outras unidades litoestratigráficas mais antigas e

constituídas por rochas predominantemente argilosas (ou seja sem conexão 

hidráulica), formando assim o a

Na sub-bacia do Baixo São Francisco, a Formação Barreiras aflora 

2.104 km2 em uma faixa de aproximadamente 15 km paralela à linha de costa e atinge 

espessuras de 10 a 100 m (ABAS, 2003; CPRM, 2014

A Formação Continguiba, composta por calcários e calcilutitos, encontra

à Formação Barreiras na zona sudoeste do Baixo São Fran
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A formação Depósitos Litorâneos (Quaternário) consiste em sedimentos de praia e 

aluvião, característicos da deposição marinha, fluvial e eólica da planície costeira 

quaternária (ELIS; BARROSO; KIANG, 2004) e com expressão ao longo de toda a 

costa do Brasil. Na bacia Sanfranciscana encontram-se desde a foz do rio até cerca de 

área 536 km2.  

A espessura é bastante variável com média de 10 metros nas planícies costeiras, 20 

metros nas margens dos rios e 50 metros nas desembocaduras dos principais rios, 

sendo que na foz do rio São Francisco esta unidade pode alcançar 400 metros (ANA, 

2011). Esses sedimentos repousam discordantemente sobre os depósitos da 

outras unidades da Bacia de Alagoas-Sergipe. 

A Formação Barreiras, é constituída por sedimentos inconsolidados representados por 

arenitos, conglomerados e argila com expressão ao longo da zona litoral do Brasil 

entre o estado de Rio de Janeiro e Amapá. Ocorre, geralmente, sob a forma de 

extensos tabuleiros costeiros formando uma superfície elevada, plana e pouco 

A Nordeste de Maceió (fora da Bacia de São Francisco), o Grupo Barreiras assenta 

nos sedimentos do Membro Marituba da Formação Piaçabuçu, funcionando como um 

(CAVALCANTE, 1982). Este é conhecido como o sistema 

Marituba e existe uma literatura diversa sobre o seu funcionamento (ANA, 

a, b; ELIS; BARROSO; KIANG, 2004; LIMA; CHAVES, 2007; 

SANTOS, RICARDO JOSE QUEIROZ DOS et. al, 2001; SANTOS, RICARDO JOSÉ 

2000; SILVA, 2005).  

Na restante área, que intercepta a Bacia de São Francisco, o Grupo Barreiras está 

sobreposto a outras unidades litoestratigráficas mais antigas e

constituídas por rochas predominantemente argilosas (ou seja sem conexão 

hidráulica), formando assim o aquífero Barreiras (CAVALCANTE, 1982). 

bacia do Baixo São Francisco, a Formação Barreiras aflora em uma

xa de aproximadamente 15 km paralela à linha de costa e atinge 

espessuras de 10 a 100 m (ABAS, 2003; CPRM, 2014b). 

A Formação Continguiba, composta por calcários e calcilutitos, encontra

à Formação Barreiras na zona sudoeste do Baixo São Francisco, no entanto não 
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A formação Depósitos Litorâneos (Quaternário) consiste em sedimentos de praia e 

aluvião, característicos da deposição marinha, fluvial e eólica da planície costeira 

ANG, 2004) e com expressão ao longo de toda a 

se desde a foz do rio até cerca de 

A espessura é bastante variável com média de 10 metros nas planícies costeiras, 20 

metros nas margens dos rios e 50 metros nas desembocaduras dos principais rios, 

sendo que na foz do rio São Francisco esta unidade pode alcançar 400 metros (ANA, 

2011). Esses sedimentos repousam discordantemente sobre os depósitos da 

 

A Formação Barreiras, é constituída por sedimentos inconsolidados representados por 

arenitos, conglomerados e argila com expressão ao longo da zona litoral do Brasil 

rre, geralmente, sob a forma de 

extensos tabuleiros costeiros formando uma superfície elevada, plana e pouco 

A Nordeste de Maceió (fora da Bacia de São Francisco), o Grupo Barreiras assenta 

u, funcionando como um 

(CAVALCANTE, 1982). Este é conhecido como o sistema 

Marituba e existe uma literatura diversa sobre o seu funcionamento (ANA, 

ELIS; BARROSO; KIANG, 2004; LIMA; CHAVES, 2007; 

2001; SANTOS, RICARDO JOSÉ 

Na restante área, que intercepta a Bacia de São Francisco, o Grupo Barreiras está 

sobreposto a outras unidades litoestratigráficas mais antigas e normalmente 

constituídas por rochas predominantemente argilosas (ou seja sem conexão 

ero Barreiras (CAVALCANTE, 1982).  

em uma área de 

xa de aproximadamente 15 km paralela à linha de costa e atinge 

A Formação Continguiba, composta por calcários e calcilutitos, encontra-se subjacente 

cisco, no entanto não 
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aflora (CPRM, 2014b). De acordo com o mapa estratigráfico da bacia sedimentar de 

Sergipe apresentada por CAMPOS NETO; LIMA; CRUZ (2007), esta atinge 

espessuras na ordem dos mil metros.

Na bacia sedimentar de Alagoas

(18 km2), Formação Penedo (127 km

(230 km2) e Formação Serraria (57 km

espessuras na ordem das centenas aos milhares de metros (CAMPOS NETO; LIMA; 

CRUZ, 2007).  

 

MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Não foram encontrados estudos hidrogeológicos na

Sergipe que foquem a área coincidente com a Bacia de São Francisco. No entanto, 

dada a extensão nacional das Formações Barreiras e Depósitos Litorâneo existem 

diversos estudos sobre o seu comportamento hidráulico noutras zonas, em

na área de Maceió (Estado Alagoas) onde o 

de abastecimento. É assim concebível tirar elações sobre o funcionamento destas 

unidades na área da Bacia Sanfranciscana.

No seu estudo hidrogeológico da área d

Depósitos Litorâneos suportam um sistema a

grande importância no contexto hidrogeológico na Planície Costeira, pois exerce a 

função de uma unidade de transferência para os a

A recarga é exclusivamente por chuva e encontra

oceano.  

A variação litológica, sua ocorrência e dimensões espaciais, resultam 

variação dos parâmetros hidrodinâmicos, com transmissividade (T) entre

m2/s e 6,8 x 10-4 m2/s e condutividade hidráulica (K) entre 1,7 x 10

m/s. Foi admitido um valor médio de T = 4,0 x 10

caracteriza esse aquífero como de baixa potencialidade (ANA, 2011). As vaz

 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

). De acordo com o mapa estratigráfico da bacia sedimentar de 

Sergipe apresentada por CAMPOS NETO; LIMA; CRUZ (2007), esta atinge 

espessuras na ordem dos mil metros. 

Na bacia sedimentar de Alagoas-Sergipe as litologias das Formações Riachuelo 

), Formação Penedo (127 km2), Grupo Igreja Nova-Perucaba Indiscriminados 

) e Formação Serraria (57 km2) afloram no limite noroeste da bacia com 

espessuras na ordem das centenas aos milhares de metros (CAMPOS NETO; LIMA; 

CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

Não foram encontrados estudos hidrogeológicos na Bacia Sedimentar Alagoas

Sergipe que foquem a área coincidente com a Bacia de São Francisco. No entanto, 

dada a extensão nacional das Formações Barreiras e Depósitos Litorâneo existem 

diversos estudos sobre o seu comportamento hidráulico noutras zonas, em

na área de Maceió (Estado Alagoas) onde o aquífero Barreiras é uma importante fonte 

de abastecimento. É assim concebível tirar elações sobre o funcionamento destas 

unidades na área da Bacia Sanfranciscana. 

No seu estudo hidrogeológico da área do Maceió, ANA (2011) considera que os 

Depósitos Litorâneos suportam um sistema aquífero livre, localmente confinado, com 

grande importância no contexto hidrogeológico na Planície Costeira, pois exerce a 

função de uma unidade de transferência para os aquíferos subjacentes. 

A recarga é exclusivamente por chuva e encontra-se em conexão direta com o 

A variação litológica, sua ocorrência e dimensões espaciais, resultam 

variação dos parâmetros hidrodinâmicos, com transmissividade (T) entre

/s e condutividade hidráulica (K) entre 1,7 x 10-7 

m/s. Foi admitido um valor médio de T = 4,0 x 10-4 m2/s e K = 1,2 x 10

ero como de baixa potencialidade (ANA, 2011). As vaz

 

). De acordo com o mapa estratigráfico da bacia sedimentar de 

Sergipe apresentada por CAMPOS NETO; LIMA; CRUZ (2007), esta atinge 

ias das Formações Riachuelo 

Perucaba Indiscriminados 

) afloram no limite noroeste da bacia com 

espessuras na ordem das centenas aos milhares de metros (CAMPOS NETO; LIMA; 

ROGEOLÓGICO E 

Bacia Sedimentar Alagoas-

Sergipe que foquem a área coincidente com a Bacia de São Francisco. No entanto, 

dada a extensão nacional das Formações Barreiras e Depósitos Litorâneo existem 

diversos estudos sobre o seu comportamento hidráulico noutras zonas, em particular 

Barreiras é uma importante fonte 

de abastecimento. É assim concebível tirar elações sobre o funcionamento destas 

o Maceió, ANA (2011) considera que os 

ero livre, localmente confinado, com 

grande importância no contexto hidrogeológico na Planície Costeira, pois exerce a 

ros subjacentes.  

se em conexão direta com o 

A variação litológica, sua ocorrência e dimensões espaciais, resultam em uma grande 

variação dos parâmetros hidrodinâmicos, com transmissividade (T) entre 1,1 x 10-5 

 m/s e 1,9 x 10-5 

/s e K = 1,2 x 10-6 m/s, que 

ero como de baixa potencialidade (ANA, 2011). As vazões 
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específicas variam de 0,085 a 9,705 m

rebaixamentos de 0,1 a 60 m. 
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específicas variam de 0,085 a 9,705 m3h/m, com vazões entre 1,5 a 32 m

rebaixamentos de 0,1 a 60 m.  
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h/m, com vazões entre 1,5 a 32 m3/h, para 
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Figura 55

Fonte: Modificada de

 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

55 – Mapa estratigráfico da Bacia de Sergipe. 

Fonte: Modificada de  CAMPOS NETO; LIMA; CRUZ, 2007.  
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Figura 56

Fonte: Modificada de CAMPOS NETO; LIMA; CRUZ, 2007.
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56 – Mapa estratigráfico da Bacia de Alagoas. 

Fonte: Modificada de CAMPOS NETO; LIMA; CRUZ, 2007.  
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O aquífero da Formação Barreiras comporta

ocorre predominantemente por infiltração direta da precipitação (ANA, 2011; 

CAVALCANTE, 1982; COSTA 

A sua extensa expressão na su

pequena profundidade traduz

região. De acordo com a base cartográfica utilizada no presente estudo (

2014b), este não se encontra hidraulicamente cone

subjacentes na área da Bacia de São Francisco, exceto na faixa sudoeste da bacia 

sedimentar de Sergipe, onde contata com os calcários permeáveis da Formação 

Contiguiba.  

Apresenta níveis de condutividade hidráulica elevada (10

permeáveis (10-8 m/s) (ANA, 2011). Os valores médios para a transmissividade (T), 

condutividade hidráulica (K) e coeficiente de armazenamento (S) são: T = 4,7 x 10

m2/s, K = 1,3 x 10-4 m/s e S = 2,9 x 10

do aquífero resultam das variações de fácies tanto laterais como verticais da 

formação. As vazões específicas variam de 0,003 a 35,667 m

0,178 a 264 m3/h, para rebaixamentos de 0,12 a 66 m (AN

As restantes formações aflorantes no Baixo São Francisco formam a

confinados, separados entre si por camadas argilosas (ABAS, 2003). De acordo com a 

base cartográfica utilizada no presente estudo (

conexão entre si, no entanto não foram detectados estudos detalhados sobre o seu 

comportamento hidráulico na zona.

 

BALANÇO HÍDRICO 

Como referido anteriormente, estudos hidrogeológicos que foquem a bacia sedimentar 

de Alagoas-Sergipe no Baixo São Franci

A estimativa de valores de recarga mais recente encontra

2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 

entre a precipitação e a vazão

Barreiras, o que resulta em uma
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ero da Formação Barreiras comporta-se como um aquífero freático e a recarga 

ocorre predominantemente por infiltração direta da precipitação (ANA, 2011; 

CAVALCANTE, 1982; COSTA et. al., 2011a).  

A sua extensa expressão na sub-bacia do Baixo São Francisco e relativamente 

pequena profundidade traduz-se na sua maior importância a nível hidrogeológico na 

região. De acordo com a base cartográfica utilizada no presente estudo (

), este não se encontra hidraulicamente conectado com as formações 

subjacentes na área da Bacia de São Francisco, exceto na faixa sudoeste da bacia 

sedimentar de Sergipe, onde contata com os calcários permeáveis da Formação 

Apresenta níveis de condutividade hidráulica elevada (10-3 m/s) e níveis muito menos 

m/s) (ANA, 2011). Os valores médios para a transmissividade (T), 

condutividade hidráulica (K) e coeficiente de armazenamento (S) são: T = 4,7 x 10

m/s e S = 2,9 x 10-4 (ANA, 2011). Níveis mais e menos produtivos 

resultam das variações de fácies tanto laterais como verticais da 

formação. As vazões específicas variam de 0,003 a 35,667 m3h/m, com vazões de 

/h, para rebaixamentos de 0,12 a 66 m (ANA, 2011). 

As restantes formações aflorantes no Baixo São Francisco formam a

confinados, separados entre si por camadas argilosas (ABAS, 2003). De acordo com a 

base cartográfica utilizada no presente estudo (CPRM, 2014b), estes não apresent

conexão entre si, no entanto não foram detectados estudos detalhados sobre o seu 

comportamento hidráulico na zona. 

Como referido anteriormente, estudos hidrogeológicos que foquem a bacia sedimentar 

Sergipe no Baixo São Francisco são escassos.  

A estimativa de valores de recarga mais recente encontra-se no Plano Decenal 2004

2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al., 2004). Estes autores referem uma relação 

a vazão de base de 15% para o aquífero

em uma reserva renovável de 4,37x108 m3/ano, considerando 

 

ero freático e a recarga 

ocorre predominantemente por infiltração direta da precipitação (ANA, 2011; 

bacia do Baixo São Francisco e relativamente 

se na sua maior importância a nível hidrogeológico na 

região. De acordo com a base cartográfica utilizada no presente estudo (CPRM, 

ctado com as formações 

subjacentes na área da Bacia de São Francisco, exceto na faixa sudoeste da bacia 

sedimentar de Sergipe, onde contata com os calcários permeáveis da Formação 

e níveis muito menos 

m/s) (ANA, 2011). Os valores médios para a transmissividade (T), 

condutividade hidráulica (K) e coeficiente de armazenamento (S) são: T = 4,7 x 10-3 

(ANA, 2011). Níveis mais e menos produtivos 

resultam das variações de fácies tanto laterais como verticais da 

h/m, com vazões de 

As restantes formações aflorantes no Baixo São Francisco formam aquíferos livres e 

confinados, separados entre si por camadas argilosas (ABAS, 2003). De acordo com a 

), estes não apresentam 

conexão entre si, no entanto não foram detectados estudos detalhados sobre o seu 

Como referido anteriormente, estudos hidrogeológicos que foquem a bacia sedimentar 

se no Plano Decenal 2004-

2004). Estes autores referem uma relação 

ero da Formação 

/ano, considerando 
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os valores de precipitação anual média (1.477 mm) e área aflorante (1.960 km

apresentados.  

A litologia Depósitos Litorâneos encontra

apresentada uma análise à escala da Bacia do São Francisco. Com base na variação 

do nível da água e tomando em conta a porosidade efetiva, estes autores estimaram 

um valor de infiltração de 23.5% da precipitação. 

Das restantes litologias é apresentado par

valor conservador de 5% de taxa de recarga, dada a ausência de dados. O que resulta 

em uma reserva renovável de 2,14x10

precipitação apresentado para o 

Existem diversos estudos hidrogeológicos sobre a Formação Barreiras noutras áreas, 

dada sua larga expressão a nível nacional. Em Maceió (Estado de Alagoas) este 

sistema é explotado intensivamente e portanto tem vindo a ser alvo de diversos 

estudos. CAVALCANTE (1982) apresenta um valor de infiltração de 30% da 

precipitação para a Formação Barreiras, o que coincide com os valores de variação 

média anual do nível freático de 5 m em 

autor, e presumindo uma porosidade efetiva de 10%. 

NOBRE & NOBRE (2000) e NOBRE & NOBRE (2001) apresentam o mesmo valor de 

30% de taxa de infiltração nos seus estudos sobre a sustentabilidade de explo

aquífero Barreiras/Marituba na área de Maceió. LIMA & CHAVES (2007) aplicaram o 

método de variação do nível freático em três poços tubulares na área de Maceió (AL), 

entre o ano de 2001 e 2007. Estes autores calcularam taxas de infiltração anuais entre 

6% (em 2006) e 39% (em 2003), com uma média de 23%. NETO 

estimaram com base no excedente hídrico que cerca de 27% da precipitação contribui 

como recarga para o lençol freático em Maceió (AL). 

ANA (2011) apresenta uma breve revisão de taxas de inf

Formação Barreiras a nível nacional, que variam entre 12% e 25%, e considera um 

valor de 20% para esta e para os depósitos aluvionares na sua avaliação das reservas 

e potencialidades dos recursos hídricos subterrâneos na área de Mac

As únicas estimativas de taxa de infiltração encontradas, coincidentes com a bacia 

sedimentar de Alagoas-Sergipe no Baixo São Francisco, são apresentadas por 
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os valores de precipitação anual média (1.477 mm) e área aflorante (1.960 km

A litologia Depósitos Litorâneos encontra-se agrupada com Aluviões, e é apenas 

apresentada uma análise à escala da Bacia do São Francisco. Com base na variação 

do nível da água e tomando em conta a porosidade efetiva, estes autores estimaram 

um valor de infiltração de 23.5% da precipitação.  

Das restantes litologias é apresentado para as formações do Grupo Perucaba um 

valor conservador de 5% de taxa de recarga, dada a ausência de dados. O que resulta 

reserva renovável de 2,14x107 m3/ano, presumindo o mesmo valor de 

precipitação apresentado para o aquífero Barreiras e a área apresentada de 290 km

Existem diversos estudos hidrogeológicos sobre a Formação Barreiras noutras áreas, 

dada sua larga expressão a nível nacional. Em Maceió (Estado de Alagoas) este 

ado intensivamente e portanto tem vindo a ser alvo de diversos 

estudos. CAVALCANTE (1982) apresenta um valor de infiltração de 30% da 

precipitação para a Formação Barreiras, o que coincide com os valores de variação 

média anual do nível freático de 5 m em três poços da região, apresentados por este 

autor, e presumindo uma porosidade efetiva de 10%.  

NOBRE & NOBRE (2000) e NOBRE & NOBRE (2001) apresentam o mesmo valor de 

30% de taxa de infiltração nos seus estudos sobre a sustentabilidade de explo

Barreiras/Marituba na área de Maceió. LIMA & CHAVES (2007) aplicaram o 

método de variação do nível freático em três poços tubulares na área de Maceió (AL), 

entre o ano de 2001 e 2007. Estes autores calcularam taxas de infiltração anuais entre 

2006) e 39% (em 2003), com uma média de 23%. NETO 

estimaram com base no excedente hídrico que cerca de 27% da precipitação contribui 

como recarga para o lençol freático em Maceió (AL).  

ANA (2011) apresenta uma breve revisão de taxas de infiltração obtidas para a 

Formação Barreiras a nível nacional, que variam entre 12% e 25%, e considera um 

valor de 20% para esta e para os depósitos aluvionares na sua avaliação das reservas 

e potencialidades dos recursos hídricos subterrâneos na área de Maceió (AL). 

As únicas estimativas de taxa de infiltração encontradas, coincidentes com a bacia 

Sergipe no Baixo São Francisco, são apresentadas por 
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os valores de precipitação anual média (1.477 mm) e área aflorante (1.960 km2) 

se agrupada com Aluviões, e é apenas 

apresentada uma análise à escala da Bacia do São Francisco. Com base na variação 

do nível da água e tomando em conta a porosidade efetiva, estes autores estimaram 

a as formações do Grupo Perucaba um 

valor conservador de 5% de taxa de recarga, dada a ausência de dados. O que resulta 

/ano, presumindo o mesmo valor de 

esentada de 290 km2. 

Existem diversos estudos hidrogeológicos sobre a Formação Barreiras noutras áreas, 

dada sua larga expressão a nível nacional. Em Maceió (Estado de Alagoas) este 

ado intensivamente e portanto tem vindo a ser alvo de diversos 

estudos. CAVALCANTE (1982) apresenta um valor de infiltração de 30% da 

precipitação para a Formação Barreiras, o que coincide com os valores de variação 

três poços da região, apresentados por este 

NOBRE & NOBRE (2000) e NOBRE & NOBRE (2001) apresentam o mesmo valor de 

30% de taxa de infiltração nos seus estudos sobre a sustentabilidade de explotação do 

Barreiras/Marituba na área de Maceió. LIMA & CHAVES (2007) aplicaram o 

método de variação do nível freático em três poços tubulares na área de Maceió (AL), 

entre o ano de 2001 e 2007. Estes autores calcularam taxas de infiltração anuais entre 

2006) e 39% (em 2003), com uma média de 23%. NETO et. al. (2002) 

estimaram com base no excedente hídrico que cerca de 27% da precipitação contribui 

iltração obtidas para a 

Formação Barreiras a nível nacional, que variam entre 12% e 25%, e considera um 

valor de 20% para esta e para os depósitos aluvionares na sua avaliação das reservas 

eió (AL).  

As únicas estimativas de taxa de infiltração encontradas, coincidentes com a bacia 

Sergipe no Baixo São Francisco, são apresentadas por 
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ROCHA & LESSA (2010) e no estudo de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil 

da Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente (2013). 

ROCHA & LESSA (2010) apresentam uma estimativa da reserva renovável no Estado 

de Sergipe, aplicando taxas de infiltração médias de acordo com litologias aflorantes. 

Para a Formação Barreiras indic

de arenito e calcárias e ainda 10% a 20% para depósitos aluvionares. O estudo de 

Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (2013) refere uma t

Barreiras em todas as suas ocorrências a nível nacional.

Na presente análise, aplicaram

estimativa de recarga média anual dos a

Sergipe na área da Bacia do São Francisco: 

• O estudo hidrogeológico mais exaustivo deste sistema a

extensão no estado de Alagoas leva a que se tomem como aceites as 

taxas de infiltração de 20% apresentadas em ANA (2011) para a 

Formação Barre

• Para as restantes formações aflorantes, exceto as litologias 

improdutivas do Grupo Coruripe, opta

conservador de 5% apresentado no Plano Decenal 2004

& ZOBY, 2004; ZOBY 

seu funcionamento. 

 

G. SISTEMAS AQUÍFEROS POROSOS REGIONA

GEOMETRIA E SUPORTE 

Para além das áreas aflorantes respeitantes a sistemas a

de expressão local situados nas bacias sedimentares do Parnaíba, Araripe, Tucano

Jatobá e Alagoas-Sergipe são ainda relevantes as formações sedimentares de 

expressão regional.  
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ROCHA & LESSA (2010) e no estudo de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil 

a Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente (2013). 

ROCHA & LESSA (2010) apresentam uma estimativa da reserva renovável no Estado 

de Sergipe, aplicando taxas de infiltração médias de acordo com litologias aflorantes. 

Para a Formação Barreiras indicam uma taxa de infiltração de 10%, 8% para litologias 

de arenito e calcárias e ainda 10% a 20% para depósitos aluvionares. O estudo de 

Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (2013) refere uma taxa de infiltração de 10% no 

Barreiras em todas as suas ocorrências a nível nacional. 

Na presente análise, aplicaram-se as seguintes taxas de infiltração para o cálculo da 

estimativa de recarga média anual dos aquíferos da Bacia Sedimentar Alagoas

Sergipe na área da Bacia do São Francisco:  

O estudo hidrogeológico mais exaustivo deste sistema a

extensão no estado de Alagoas leva a que se tomem como aceites as 

taxas de infiltração de 20% apresentadas em ANA (2011) para a 

Formação Barreiras e Depósito Litorâneo 

Para as restantes formações aflorantes, exceto as litologias 

improdutivas do Grupo Coruripe, opta-se por considerar o valor 

conservador de 5% apresentado no Plano Decenal 2004

& ZOBY, 2004; ZOBY et. al. 2004), dado a ausência de estudos sobre o 

seu funcionamento.  

EROS POROSOS REGIONAIS 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

Para além das áreas aflorantes respeitantes a sistemas aquíferos porosos/granulares 

de expressão local situados nas bacias sedimentares do Parnaíba, Araripe, Tucano

Sergipe são ainda relevantes as formações sedimentares de 

 

ROCHA & LESSA (2010) e no estudo de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil 

a Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente (2013).  

ROCHA & LESSA (2010) apresentam uma estimativa da reserva renovável no Estado 

de Sergipe, aplicando taxas de infiltração médias de acordo com litologias aflorantes. 

am uma taxa de infiltração de 10%, 8% para litologias 

de arenito e calcárias e ainda 10% a 20% para depósitos aluvionares. O estudo de 

Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

axa de infiltração de 10% no aquífero 

se as seguintes taxas de infiltração para o cálculo da 

eros da Bacia Sedimentar Alagoas-

O estudo hidrogeológico mais exaustivo deste sistema aquífero na sua 

extensão no estado de Alagoas leva a que se tomem como aceites as 

taxas de infiltração de 20% apresentadas em ANA (2011) para a 

Para as restantes formações aflorantes, exceto as litologias 

se por considerar o valor 

conservador de 5% apresentado no Plano Decenal 2004-2013 (MATOS 

usência de estudos sobre o 

eros porosos/granulares 

de expressão local situados nas bacias sedimentares do Parnaíba, Araripe, Tucano-

Sergipe são ainda relevantes as formações sedimentares de 
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Estas são constituídas por formações mais recentes, pre

mas, por vezes também terciárias, que se depositaram, indiscriminadamente sobre 

todos os tipos de formações geológicas mais antigas da Bacia do São Francisco. 

Estes depósitos sedimentares são constituídos pelo 

acompanha a calha do próprio Rio São Francisco e os seus principais afluentes, os 

depósitos litorâneos, cuja ocorrência se limita à região da foz do rio São Francisco e 

ainda à cobertura detrito-laterítica. 

A análise das propriedades hidrogeológicas

individualmente, no Plano Decenal 2004

2004).  

No caso dos depósitos aluvionares, estes apresentam a típica composição deste tipo 

de sedimentos que são, de acordo com MATOS & ZOBY, 200

predominantemente, formados por areia fina a média com componentes sílticas e 

argilosas, apresentando variações verticais e laterais. 

As espessuras são muito variáveis, podendo atingir 60 m, e as extensões aluviais mais 

importantes como aquífero variam entre 100 e 300 m. De acordo com o estado atual 

do conhecimento baseado na cartografia hidrogeológica do Brasil, a área deste tipo de 

depósitos na Bacia do São Francisco é de 18.283 km

No caso da cobertura detrito

Bacia do São Francisco e de acordo com o Mapa de Dominíos e subdominíos 

Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007) uma área de 121.626 km

ligeiramente superior à considerada no caso do Plano Decenal 2004

ZOBY, 2004; ZOBY et. al., 

De acordo com estes autores, esta cobertura formou

rochas sotopostas e caracteriza

suas características hidráulicas. De forma gera

areno-argilosos parcialmente lateritizados e as suas maiores expressões estão entre 

as serras do Boqueirão e do Estreito, na margem direita do São Francisco (entre Bom 

Jesus da Lapa e Barra) e nas bacias dos rios Grande
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Estas são constituídas por formações mais recentes, predominantemente quaternárias 

mas, por vezes também terciárias, que se depositaram, indiscriminadamente sobre 

todos os tipos de formações geológicas mais antigas da Bacia do São Francisco. 

Estes depósitos sedimentares são constituídos pelo aquífero 

acompanha a calha do próprio Rio São Francisco e os seus principais afluentes, os 

depósitos litorâneos, cuja ocorrência se limita à região da foz do rio São Francisco e 

laterítica.  

A análise das propriedades hidrogeológicas destas formações foi abordada, 

individualmente, no Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 

No caso dos depósitos aluvionares, estes apresentam a típica composição deste tipo 

de sedimentos que são, de acordo com MATOS & ZOBY, 2004 e ZOBY 

predominantemente, formados por areia fina a média com componentes sílticas e 

argilosas, apresentando variações verticais e laterais.  

As espessuras são muito variáveis, podendo atingir 60 m, e as extensões aluviais mais 

ero variam entre 100 e 300 m. De acordo com o estado atual 

do conhecimento baseado na cartografia hidrogeológica do Brasil, a área deste tipo de 

depósitos na Bacia do São Francisco é de 18.283 km2.  

No caso da cobertura detrito-laterítica (terciária e quaternária), esta ocupa no seio da 

Bacia do São Francisco e de acordo com o Mapa de Dominíos e subdominíos 

Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007) uma área de 121.626 km

ligeiramente superior à considerada no caso do Plano Decenal 2004-20

 2004).  

De acordo com estes autores, esta cobertura formou-se a partir da alteração das 

rochas sotopostas e caracteriza-se por uma grande variedade vertical e lateral das 

suas características hidráulicas. De forma geral, ele é representado por sedimentos 

argilosos parcialmente lateritizados e as suas maiores expressões estão entre 

as serras do Boqueirão e do Estreito, na margem direita do São Francisco (entre Bom 

Jesus da Lapa e Barra) e nas bacias dos rios Grande e Preto.  
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dominantemente quaternárias 

mas, por vezes também terciárias, que se depositaram, indiscriminadamente sobre 

todos os tipos de formações geológicas mais antigas da Bacia do São Francisco.  

 aluvionar que 

acompanha a calha do próprio Rio São Francisco e os seus principais afluentes, os 

depósitos litorâneos, cuja ocorrência se limita à região da foz do rio São Francisco e 

destas formações foi abordada, 

2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al.. 

No caso dos depósitos aluvionares, estes apresentam a típica composição deste tipo 

4 e ZOBY et. al.. 2004, 

predominantemente, formados por areia fina a média com componentes sílticas e 

As espessuras são muito variáveis, podendo atingir 60 m, e as extensões aluviais mais 

ero variam entre 100 e 300 m. De acordo com o estado atual 

do conhecimento baseado na cartografia hidrogeológica do Brasil, a área deste tipo de 

ária e quaternária), esta ocupa no seio da 

Bacia do São Francisco e de acordo com o Mapa de Dominíos e subdominíos 

Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007) uma área de 121.626 km2, uma área 

2013 (MATOS & 

se a partir da alteração das 

se por uma grande variedade vertical e lateral das 

l, ele é representado por sedimentos 

argilosos parcialmente lateritizados e as suas maiores expressões estão entre 

as serras do Boqueirão e do Estreito, na margem direita do São Francisco (entre Bom 
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No que diz respeito aos depósitos litorâneos, estão limitados à região da foz do rio São 

Francisco e são, portanto, pouco expressivos na bacia. Neste caso, uma vez que 

estes estão inseridos no pacote sedimentar da Bacia Sedimentar Alagoas

sua caracterização litológica, modelo conce

no presente relatório, no capítulo dedicado à caracterização desta bacia sedimentar.

 

MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Tal como acontece com grande parte dos sistemas a

expressão local, o trabalho destes autores continua a constituir a visão mais integrada 

da bacia hidrográfica do São Francisco, tendo em conta que, as numerosas 

contribuições, entretanto surgidas, dizem respeito a estudos hidrogeológicos que, 

muitas vezes são relativos a unidades hidrogeológicas cuja ocorrência não se limita a 

esta bacia hidrográfica. 

Por não haver possibilidade de estabelecer um modelo conce

sistemas aquíferos porosos regionais, o que teria de ser efetuado para cada uma das 

áreas independentes das respe

realizada, tendo em conta o seu conjunto e incluindo as taxas de recarga empreg

para o estudo do seu balanço hídrico. 

 

BALANÇO HÍDRICO 

A taxa de recarga dos depósitos aluvionares é de 20% da precipitação anual média, 

de acordo com os estudos realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA 2011). 

Apesar destes valores dizerem respeit

na ausência de outras referências, foram utilizados estes valores que, juntamente com 

a precipitação anual média (943 mm) permitem a apresentação de uma estimativa 

para a recarga de 109 m3/s.

Relativamente à cobertura detrito

conceitualização empregada
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aos depósitos litorâneos, estão limitados à região da foz do rio São 

Francisco e são, portanto, pouco expressivos na bacia. Neste caso, uma vez que 

estes estão inseridos no pacote sedimentar da Bacia Sedimentar Alagoas

sua caracterização litológica, modelo conceitual e balanço hídrico são apresentados, 

no presente relatório, no capítulo dedicado à caracterização desta bacia sedimentar.

CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

omo acontece com grande parte dos sistemas aquíferos porosos/granulares de 

expressão local, o trabalho destes autores continua a constituir a visão mais integrada 

da bacia hidrográfica do São Francisco, tendo em conta que, as numerosas 

tanto surgidas, dizem respeito a estudos hidrogeológicos que, 

muitas vezes são relativos a unidades hidrogeológicas cuja ocorrência não se limita a 

Por não haver possibilidade de estabelecer um modelo conceitual de conjunto para os

eros porosos regionais, o que teria de ser efetuado para cada uma das 

áreas independentes das respectivas litologias, a caracterização destas ocorrências é 

realizada, tendo em conta o seu conjunto e incluindo as taxas de recarga empreg

para o estudo do seu balanço hídrico.  

A taxa de recarga dos depósitos aluvionares é de 20% da precipitação anual média, 

de acordo com os estudos realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA 2011). 

Apesar destes valores dizerem respeito a estudos de caracterização de Maceió (AL), 

na ausência de outras referências, foram utilizados estes valores que, juntamente com 

a precipitação anual média (943 mm) permitem a apresentação de uma estimativa 

/s. 

bertura detrito-laterítica, em termos de balanço hídrico a 

ada no presente plano é distinta da empregada

 

aos depósitos litorâneos, estão limitados à região da foz do rio São 

Francisco e são, portanto, pouco expressivos na bacia. Neste caso, uma vez que 

estes estão inseridos no pacote sedimentar da Bacia Sedimentar Alagoas-Sergipe, a 

tual e balanço hídrico são apresentados, 

no presente relatório, no capítulo dedicado à caracterização desta bacia sedimentar. 

ROGEOLÓGICO E 

eros porosos/granulares de 

expressão local, o trabalho destes autores continua a constituir a visão mais integrada 

da bacia hidrográfica do São Francisco, tendo em conta que, as numerosas 

tanto surgidas, dizem respeito a estudos hidrogeológicos que, 

muitas vezes são relativos a unidades hidrogeológicas cuja ocorrência não se limita a 

tual de conjunto para os 

eros porosos regionais, o que teria de ser efetuado para cada uma das 

tivas litologias, a caracterização destas ocorrências é 

realizada, tendo em conta o seu conjunto e incluindo as taxas de recarga empregadas 

A taxa de recarga dos depósitos aluvionares é de 20% da precipitação anual média, 

de acordo com os estudos realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA 2011). 

ização de Maceió (AL), 

na ausência de outras referências, foram utilizados estes valores que, juntamente com 

a precipitação anual média (943 mm) permitem a apresentação de uma estimativa 

laterítica, em termos de balanço hídrico a 

empregada por MATOS & 
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ZOBY (2004) e ZOBY et. al.

autônomo. No caso do presente plano

considerada como parte integrante dos sistemas a

proceder diz respeito ao fato de assim ser igualmente considerado no Mapa 

Hidrogeológico do Brasil mais recente (CPRM, 2014

Deste modo, se a área da presença destes depósitos, que é muito vasta, fosse 

incluída nos balanços haveria uma duplicação de um balanço 

o risco de se fazer uma estimativa excessiva de recursos hídricos subterrâneos na 

Bacia Hidrográfica do São Francisco.

 

H. OUTROS AQUÍFEROS SEDIMENTARES

GEOMETRIA E SUPORTE 

A ocorrência de outras litologias como as Formações de Sergi e Santa Brígida e Grupo 

Brotas apresentam pequenas áreas com expressão pouco importante, sendo 

genericamente classificadas como “outros pequenos a

& ZOBY, 2004; ZOBY et. al.,

Refira-se que qualquer um dos a

representar sequer 0,1% da área da Bacia do S. Francisco. A 

apresenta a maior extensão, ocupando contudo apenas 0,28% da área do Médio S. 

Francisco. 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Formação Sergi é constituída por arenitos finos, arenitos conglomerático

conglomerados, ocupando uma área na Bacia Hidrográfica do S. Francisco de 

111 km2. A Formação Santa Brígida é 

conglomerados, dolomitos, folhelhos, silexitos e siltitos, que ocupam uma área de 

311 km2. Por fim, o Grupo Brotas compreende uma diversidade de rochas 

sedimentares (arenitos, calcilutitos, conglomerados, folhelhos e arenitos 

conglomeráticos) que ocupam apenas 6 km
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et. al. (2004), na qual estes autores apresentaram um balanço 

autônomo. No caso do presente plano, a recarga ocorrida através destes depósitos é 

considerada como parte integrante dos sistemas aquíferos subjacentes. Esta forma de 

proceder diz respeito ao fato de assim ser igualmente considerado no Mapa 

Hidrogeológico do Brasil mais recente (CPRM, 2014a).  

Deste modo, se a área da presença destes depósitos, que é muito vasta, fosse 

incluída nos balanços haveria uma duplicação de um balanço em uma

o risco de se fazer uma estimativa excessiva de recursos hídricos subterrâneos na 

ráfica do São Francisco. 

EROS SEDIMENTARES 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

A ocorrência de outras litologias como as Formações de Sergi e Santa Brígida e Grupo 

Brotas apresentam pequenas áreas com expressão pouco importante, sendo 

nte classificadas como “outros pequenos aquíferos e aquitardos” (MATOS 

et. al., 2004). 

se que qualquer um dos aquíferos suportados por estas formações não chega a 

representar sequer 0,1% da área da Bacia do S. Francisco. A Formação Brígida 

apresenta a maior extensão, ocupando contudo apenas 0,28% da área do Médio S. 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Formação Sergi é constituída por arenitos finos, arenitos conglomerático

conglomerados, ocupando uma área na Bacia Hidrográfica do S. Francisco de 

. A Formação Santa Brígida é majoritariamente constituída por a

conglomerados, dolomitos, folhelhos, silexitos e siltitos, que ocupam uma área de 

o Grupo Brotas compreende uma diversidade de rochas 

sedimentares (arenitos, calcilutitos, conglomerados, folhelhos e arenitos 

conglomeráticos) que ocupam apenas 6 km2 da bacia. 
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(2004), na qual estes autores apresentaram um balanço 

, a recarga ocorrida através destes depósitos é 

eros subjacentes. Esta forma de 

proceder diz respeito ao fato de assim ser igualmente considerado no Mapa 

Deste modo, se a área da presença destes depósitos, que é muito vasta, fosse 

em uma vasta área com 

o risco de se fazer uma estimativa excessiva de recursos hídricos subterrâneos na 

A ocorrência de outras litologias como as Formações de Sergi e Santa Brígida e Grupo 

Brotas apresentam pequenas áreas com expressão pouco importante, sendo 

eros e aquitardos” (MATOS 

eros suportados por estas formações não chega a 

Formação Brígida 

apresenta a maior extensão, ocupando contudo apenas 0,28% da área do Médio S. 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b), a 

Formação Sergi é constituída por arenitos finos, arenitos conglomeráticos e 

conglomerados, ocupando uma área na Bacia Hidrográfica do S. Francisco de 

constituída por arenitos, 

conglomerados, dolomitos, folhelhos, silexitos e siltitos, que ocupam uma área de 

o Grupo Brotas compreende uma diversidade de rochas 

sedimentares (arenitos, calcilutitos, conglomerados, folhelhos e arenitos 
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MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

A pesquisa bibliográfica realizada não permitiu identificar estudos respeitantes à 

descrição do modelo conce

sistemas aquíferos. 

 

BALANÇO HÍDRICO 

A informação disponível para estes a

& ZOBY (2004) e ZOBY et. al

casos as taxas de recarga são baixas (de 1%).

I. SISTEMA AQUÍFERO BAMBUÍ 

De acordo com SOUZA 

espessura média estimada de 2.500 m e produtividade muito variável, em função da 

heterogeneidade dos terrenos regionais, compreendendo os metassedimentos, em 

sua maioria, de natureza carbonática de idade neoproterozóica (850 a 650 Ma.). 

Estes autores consideram uma área total de 182.000 km

conta o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

ocorrência deste sistema 

190.672 km2, correspondendo 30.427 km

área terrígena.  

É importante referir que a geometria atualmente considerada para este sistema 

aquífero não pode ser comparada de forma direta com a considerada no anterior 

Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 

incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, com exceção do sistema a

Santana, na Bacia Sedimentar do Araripe. 

GEOMETRIA E SUPORTE 

Relativamente à geometria do sistema a

área sub-aflorante na Bacia do São Francisco é muito extensa (mais de 200.000
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CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

pesquisa bibliográfica realizada não permitiu identificar estudos respeitantes à 

descrição do modelo conceitual de funcionamento de qualquer um destes pequenos 

A informação disponível para estes aquíferos restringe-se à apresentada por MATOS 

et. al. (2004), considerando-se que para qualquer um dos 

casos as taxas de recarga são baixas (de 1%). 

ERO BAMBUÍ  

De acordo com SOUZA et. al.. (2014), o sistema aquífero Bambuí apresenta 

espessura média estimada de 2.500 m e produtividade muito variável, em função da 

heterogeneidade dos terrenos regionais, compreendendo os metassedimentos, em 

sua maioria, de natureza carbonática de idade neoproterozóica (850 a 650 Ma.). 

Estes autores consideram uma área total de 182.000 km2 para o sistema. Tendo em 

conta o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

ocorrência deste sistema aquífero no interior da Bacia do São Francisco é de 

ndendo 30.427 km2 à sua área carbonática e 160.245 km

É importante referir que a geometria atualmente considerada para este sistema 

não pode ser comparada de forma direta com a considerada no anterior 

3 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al., 2004), no qual se 

incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, com exceção do sistema a

Santana, na Bacia Sedimentar do Araripe.  

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

Relativamente à geometria do sistema aquífero Bambuí, é importante referir que a sua 

aflorante na Bacia do São Francisco é muito extensa (mais de 200.000

 

ROGEOLÓGICO E 

pesquisa bibliográfica realizada não permitiu identificar estudos respeitantes à 

tual de funcionamento de qualquer um destes pequenos 

apresentada por MATOS 

se que para qualquer um dos 

Bambuí apresenta 

espessura média estimada de 2.500 m e produtividade muito variável, em função da 

heterogeneidade dos terrenos regionais, compreendendo os metassedimentos, em 

sua maioria, de natureza carbonática de idade neoproterozóica (850 a 650 Ma.).  

para o sistema. Tendo em 

conta o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b), a área de 

no interior da Bacia do São Francisco é de 

à sua área carbonática e 160.245 km2 à sua 

É importante referir que a geometria atualmente considerada para este sistema 

não pode ser comparada de forma direta com a considerada no anterior 

2004), no qual se 

incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, com exceção do sistema aquífero 

Bambuí, é importante referir que a sua 

aflorante na Bacia do São Francisco é muito extensa (mais de 200.000 km2), 
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ou seja, maior do que a parte do sistema aflorante que, como já foi referido é de 

190.672 km2.  

É igualmente de grande relevância a 

aquífero Urucuia, mas igualmente sob grande parte dos sistemas a

idades mais recentes presentes no Alto e Médio São Francisco.

Estão presentes calcarenitos, calcários, metacarbonatos e siltitos do Grupo 

que ocorrem, em geral, sob a forma de planos horizontalizados. A presença de 

fraturamentos e dobramentos localizados contribui significativamente para o 

desenvolvimento dos fenômenos de carstificação 

heterogeneidade do sistema é igualmente salientada por MATOS & ZOBY (2004) 

ZOBY et. al. (2004). 

De acordo com SOUZA et. al.

resultado da paleogeografia do embasamento e de processos tectônicos, havendo 

áreas de embasamento em altos estruturais (Alto de Januária) e depocentros

porção sul e leste, onde a espessura do Grupo Bambuí é substancialmente maior. 

A Formação Sete Lagoas, representada por sucessão plataformal rasa, constituída por 

calcários e dolomitos, aflora, exclusivamente, na margem esquerda do rio São 

Francisco. As unidades médias do Grupo Bambuí, formações Serra de Santa Helena 

(siltitos, folhelhos e lentes de calcário escuro) e Lagoa do Jacaré (calcários 

oolíticos/intraclásticos, siltitos e margas), apresentam uma ampla distribuição em toda 

a região. Estudo petrográfico dos carbonatos da Formação Lagoa do Jacaré na região 

de Lontra evidencia importante variação faciológica para esta unidade. 

Já as formações Serra da Saudade (siltitos e folhelhos) e Três Marias (arenitos, 

arcósios e siltitos) afloram apenas nos extremos leste e sul da área, apresentando 

depocentros locais, diferenciados das form
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ou seja, maior do que a parte do sistema aflorante que, como já foi referido é de 

É igualmente de grande relevância a sua ocorrência, não apenas sob o sistema 

ero Urucuia, mas igualmente sob grande parte dos sistemas a

idades mais recentes presentes no Alto e Médio São Francisco. 

Estão presentes calcarenitos, calcários, metacarbonatos e siltitos do Grupo 

que ocorrem, em geral, sob a forma de planos horizontalizados. A presença de 

fraturamentos e dobramentos localizados contribui significativamente para o 

desenvolvimento dos fenômenos de carstificação (SANTOS et. al., 2010)

heterogeneidade do sistema é igualmente salientada por MATOS & ZOBY (2004) 

et. al.. (2014), a deposição das formações do Grupo Bambuí é 

resultado da paleogeografia do embasamento e de processos tectônicos, havendo 

áreas de embasamento em altos estruturais (Alto de Januária) e depocentros

porção sul e leste, onde a espessura do Grupo Bambuí é substancialmente maior. 

A Formação Sete Lagoas, representada por sucessão plataformal rasa, constituída por 

calcários e dolomitos, aflora, exclusivamente, na margem esquerda do rio São 

Francisco. As unidades médias do Grupo Bambuí, formações Serra de Santa Helena 

lhos e lentes de calcário escuro) e Lagoa do Jacaré (calcários 

oolíticos/intraclásticos, siltitos e margas), apresentam uma ampla distribuição em toda 

a região. Estudo petrográfico dos carbonatos da Formação Lagoa do Jacaré na região 

portante variação faciológica para esta unidade. 

Já as formações Serra da Saudade (siltitos e folhelhos) e Três Marias (arenitos, 

arcósios e siltitos) afloram apenas nos extremos leste e sul da área, apresentando 

depocentros locais, diferenciados das formações inferiores. 
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ou seja, maior do que a parte do sistema aflorante que, como já foi referido é de 

sua ocorrência, não apenas sob o sistema 

ero Urucuia, mas igualmente sob grande parte dos sistemas aquíferos com 

Estão presentes calcarenitos, calcários, metacarbonatos e siltitos do Grupo Bambuí 

que ocorrem, em geral, sob a forma de planos horizontalizados. A presença de 

fraturamentos e dobramentos localizados contribui significativamente para o 

, 2010). A grande 

heterogeneidade do sistema é igualmente salientada por MATOS & ZOBY (2004) e 

(2014), a deposição das formações do Grupo Bambuí é 

resultado da paleogeografia do embasamento e de processos tectônicos, havendo 

áreas de embasamento em altos estruturais (Alto de Januária) e depocentros locais na 

porção sul e leste, onde a espessura do Grupo Bambuí é substancialmente maior.  

A Formação Sete Lagoas, representada por sucessão plataformal rasa, constituída por 

calcários e dolomitos, aflora, exclusivamente, na margem esquerda do rio São 

Francisco. As unidades médias do Grupo Bambuí, formações Serra de Santa Helena 

lhos e lentes de calcário escuro) e Lagoa do Jacaré (calcários 

oolíticos/intraclásticos, siltitos e margas), apresentam uma ampla distribuição em toda 

a região. Estudo petrográfico dos carbonatos da Formação Lagoa do Jacaré na região 

portante variação faciológica para esta unidade.  

Já as formações Serra da Saudade (siltitos e folhelhos) e Três Marias (arenitos, 

arcósios e siltitos) afloram apenas nos extremos leste e sul da área, apresentando 
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MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Tendo em conta os tipos litológicos presentes no Grupo Bambuí, o sistema 

compreende meios hidrogeológicos fraturados, fraturado

as áreas de maior produtividade dos poços correspondentes às áreas cársticas (ZOBY 

et. al.. 2004; ANA, 2005; SOUZA 

A análise bibliográfica dos estudos técnicos e científicos relacionados com a 

hidrogeologia do sistema a

conceitual e distribuição dos parâmetros não podem ser generalizados a toda a área 

de ocorrência das suas litologias. 

Ou seja, à medida que aumentar o grau de detalhe sobre o conhecimento em estudos 

locais deverá ser possível a individualização de modelos conce

hidrogeológico com elevado grau de independência entre si, havendo certamente 

sectores em que a circulação e armazenamento de água subterrânea poderão ser 

descritos eficazmente por modelos con

dependência do funcionamento hidrogeológico regional associado aos diferentes tipos 

litológicos do Grupo Bambuí.

Os estudos atualmente disponíveis permitem estabelecer características locais 

relacionadas com o modelo

aquífero em alguns setores. 

Na área Norte de Minas Gerais (Jaíba, Verdelândia e Varzelândia, na região semiárida 

de Minas Gerais), ATMAN 

interpretação do controle estrutural na circulação e composição das águas no sistema 

aquífero cárstico-fissural do Grupo Bambuí. 

O trabalho destes autores contribui para a compreensão de um modelo conce

circulação das águas subterrâneas com base no estu

feições cársticas, potenciometria e de isótopos de trítio natural nas águas 

subterrâneas. Os resultados obtidos evidenciam o controle estrutural nos fluxos 

subterrâneos raso e profundo, este de caráter regional, e a influência 

recarga e circulação das águas na produtividade dos poços. 
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CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

Tendo em conta os tipos litológicos presentes no Grupo Bambuí, o sistema 

compreende meios hidrogeológicos fraturados, fraturado-cársticos e cársticos, se

as áreas de maior produtividade dos poços correspondentes às áreas cársticas (ZOBY 

2004; ANA, 2005; SOUZA et. al.., 2014). 

A análise bibliográfica dos estudos técnicos e científicos relacionados com a 

hidrogeologia do sistema aquífero Bambuí permite constatar que o seu modelo 

tual e distribuição dos parâmetros não podem ser generalizados a toda a área 

de ocorrência das suas litologias.  

Ou seja, à medida que aumentar o grau de detalhe sobre o conhecimento em estudos 

ível a individualização de modelos conceituais de funcionamento 

hidrogeológico com elevado grau de independência entre si, havendo certamente 

sectores em que a circulação e armazenamento de água subterrânea poderão ser 

descritos eficazmente por modelos conceituais locais com diferentes graus de 

dependência do funcionamento hidrogeológico regional associado aos diferentes tipos 

litológicos do Grupo Bambuí. 

Os estudos atualmente disponíveis permitem estabelecer características locais 

relacionadas com o modelo conceitual de funcionamento hidrogeológico do sistema 

em alguns setores.  

Na área Norte de Minas Gerais (Jaíba, Verdelândia e Varzelândia, na região semiárida 

de Minas Gerais), ATMAN et. al.. (2011), apresentam investigações que permitem a 

retação do controle estrutural na circulação e composição das águas no sistema 

fissural do Grupo Bambuí.  

O trabalho destes autores contribui para a compreensão de um modelo conce

circulação das águas subterrâneas com base no estudo de lineamentos, fraturas, 

feições cársticas, potenciometria e de isótopos de trítio natural nas águas 

subterrâneas. Os resultados obtidos evidenciam o controle estrutural nos fluxos 

subterrâneos raso e profundo, este de caráter regional, e a influência 

recarga e circulação das águas na produtividade dos poços.  

 

ROGEOLÓGICO E 

Tendo em conta os tipos litológicos presentes no Grupo Bambuí, o sistema aquífero 

cársticos e cársticos, sendo 

as áreas de maior produtividade dos poços correspondentes às áreas cársticas (ZOBY 

A análise bibliográfica dos estudos técnicos e científicos relacionados com a 

ermite constatar que o seu modelo 

tual e distribuição dos parâmetros não podem ser generalizados a toda a área 

Ou seja, à medida que aumentar o grau de detalhe sobre o conhecimento em estudos 

tuais de funcionamento 

hidrogeológico com elevado grau de independência entre si, havendo certamente 

sectores em que a circulação e armazenamento de água subterrânea poderão ser 

tuais locais com diferentes graus de 

dependência do funcionamento hidrogeológico regional associado aos diferentes tipos 

Os estudos atualmente disponíveis permitem estabelecer características locais 

tual de funcionamento hidrogeológico do sistema 

Na área Norte de Minas Gerais (Jaíba, Verdelândia e Varzelândia, na região semiárida 

(2011), apresentam investigações que permitem a 

retação do controle estrutural na circulação e composição das águas no sistema 

O trabalho destes autores contribui para a compreensão de um modelo conceitual de 

do de lineamentos, fraturas, 

feições cársticas, potenciometria e de isótopos de trítio natural nas águas 

subterrâneas. Os resultados obtidos evidenciam o controle estrutural nos fluxos 

subterrâneos raso e profundo, este de caráter regional, e a influência das formas de 
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O modelo conceitual proposto por estes autores é ilustrado na 

Figura 57 – Modelo hidrogeológico simplificado do sistema 

num setor da área semiárida Norte de Minas Gerais.

As pesquisas de SOUZA et. al.

do modelo conceitual do sistema a

do rio Verde Grande e na bacia do rio Riachão (afluente do Pacuí). 

Na Figura 58 representa-se o mapa potenciométrico, obtido por estes autores, a partir 

dos níveis estatísticos do lençol freático na área dos rios Verde Grande e Riachão. 

Estes resultados mostraram que a elevação do lençol freático, tomando como 

referência o nível do mar variou, no setor em estudo entre 436 a 928 m, sendo o valor 

de gradiente hidráulico médio de 0,34. Os sentidos de fluxo revelados pelo estudo da 

potenciometria mostram circulação de água subterrânea diferenciados, de acordo com 

os gradientes hidráulicos identificados no seio da área estudada.
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tual proposto por estes autores é ilustrado na Figura 57

Modelo hidrogeológico simplificado do sistema aquíf

num setor da área semiárida Norte de Minas Gerais.

Fonte: ATMAN et. al. ,2011. 

et. al.. (2014), contribuem igualmente para a compreensão 

tual do sistema aquífero Bambuí, também em Minas Gerais, na bacia 

do rio Verde Grande e na bacia do rio Riachão (afluente do Pacuí).  

se o mapa potenciométrico, obtido por estes autores, a partir 

dos níveis estatísticos do lençol freático na área dos rios Verde Grande e Riachão. 

Estes resultados mostraram que a elevação do lençol freático, tomando como 

ar variou, no setor em estudo entre 436 a 928 m, sendo o valor 

de gradiente hidráulico médio de 0,34. Os sentidos de fluxo revelados pelo estudo da 

potenciometria mostram circulação de água subterrânea diferenciados, de acordo com 

identificados no seio da área estudada. 
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57. 

 

quíf ero Bambuí 

num setor da área semiárida Norte de Minas Gerais.  

(2014), contribuem igualmente para a compreensão 

ero Bambuí, também em Minas Gerais, na bacia 

se o mapa potenciométrico, obtido por estes autores, a partir 

dos níveis estatísticos do lençol freático na área dos rios Verde Grande e Riachão. 

Estes resultados mostraram que a elevação do lençol freático, tomando como 

ar variou, no setor em estudo entre 436 a 928 m, sendo o valor 

de gradiente hidráulico médio de 0,34. Os sentidos de fluxo revelados pelo estudo da 

potenciometria mostram circulação de água subterrânea diferenciados, de acordo com 
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Figura 58 – Mapa potenciométrico obtido a partir dos níveis est atísticos do 

lençol freático na área dos rios Verde Grande rio R iachão

O caso dos trabalhos apresentados por ATMAN 

são exemplos de estudos essenciais do tipo dos que são necessários nos setores do 

sistema aquífero Bambuí, de forma a tornar possível uma gestão da água mais 

eficiente na vasta área onde este sis

Os estudos existentes relativamente à compreensão das variações locais do modelo 

conceitual de funcionamento do sistema a

na zona de Verdelândia, para além de se identificarem sentidos de fluxo 

predominantes de Sul para Nordeste (ATMAN 

identificam ocorrências locais de depressões associadas à sobreexplotação.
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Mapa potenciométrico obtido a partir dos níveis est atísticos do 

lençol freático na área dos rios Verde Grande rio R iachão

Fonte: SOUZA et. al. ,2014. 

esentados por ATMAN et. al.. (2011), e SOUZA 

são exemplos de estudos essenciais do tipo dos que são necessários nos setores do 

ero Bambuí, de forma a tornar possível uma gestão da água mais 

eficiente na vasta área onde este sistema está presente na Bacia do São Francisco.

Os estudos existentes relativamente à compreensão das variações locais do modelo 

tual de funcionamento do sistema aquífero Bambuí, mostram igualmente que, 

na zona de Verdelândia, para além de se identificarem sentidos de fluxo 

predominantes de Sul para Nordeste (ATMAN et. al., 2011; SANTOS et. al.,

identificam ocorrências locais de depressões associadas à sobreexplotação.

 

 

Mapa potenciométrico obtido a partir dos níveis est atísticos do 

lençol freático na área dos rios Verde Grande rio R iachão . 

. (2011), e SOUZA et. al.. (2014) 

são exemplos de estudos essenciais do tipo dos que são necessários nos setores do 

ero Bambuí, de forma a tornar possível uma gestão da água mais 

tema está presente na Bacia do São Francisco. 

Os estudos existentes relativamente à compreensão das variações locais do modelo 

mostram igualmente que, 

na zona de Verdelândia, para além de se identificarem sentidos de fluxo 

et. al., 2010), se 

identificam ocorrências locais de depressões associadas à sobreexplotação. 
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BALANÇO HÍDRICO 

Tal como anteriormente referido, a área de ocorrência do sistema a

interior da Bacia do São Francisco é de 190.672 km

sua área carbonática e 160.245 km

Estes valores de área aflorante não podem ser comparados de forma direta com os 

considerados no anterior Plano Decenal 2004

al.. 2004), no qual se incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, com exceção 

do sistema aquífero Santana, na Bacia Sedimentar do Araripe. 

No caso da atual caracter

aquíferos de Irecê (Formação Salitre), e Formação Caatinga a ela hidraulicamente 

conectada e o Grupo Estância, são tratados 

sendo parte do sistema aquíf

No caso do anterior Plano Decenal, MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY 

apresentam estimativas da reserva renovável do sistema, mas consideram

uma parte do sistema aquíf

também taxas de infiltração de 5% para as formações cársticas e a formação 

Caatinga.  

A Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (2013

Bambuí-Cárstico de 10% dos 1.010 mm/ano de precipitação média. Neste estudo 

consideram uma área aflorante de 31.290 km

renovável e reserva explotável de 100 m

Se for aplicada uma taxa de infiltração conservativa de 5% à precipitação apresentada 

na Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (2013) obtém

reserva explotável de 9,7 m

No caso da área terrígena fraturada do sistema 

(2004) e ZOBY et. al. (2004) consideram uma taxa de recarga correspondente a 1% 

da precipitação, sendo este o valor aplicado na estimativa de re

apresentada no capítulo do presente plano para atualização do balanço hídrico.
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Tal como anteriormente referido, a área de ocorrência do sistema aquíf

interior da Bacia do São Francisco é de 190.672 km2, correspondendo 30.427

sua área carbonática e 160.245 km2 à sua área terrígena.  

Estes valores de área aflorante não podem ser comparados de forma direta com os 

considerados no anterior Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 

2004), no qual se incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, com exceção 

Santana, na Bacia Sedimentar do Araripe.  

caracterização hidrogeológica da bacia hidrográfica os sistemas 

eros de Irecê (Formação Salitre), e Formação Caatinga a ela hidraulicamente 

conectada e o Grupo Estância, são tratados de forma independente, e não como 

quífero Bambuí Caatinga. 

No caso do anterior Plano Decenal, MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY 

apresentam estimativas da reserva renovável do sistema, mas consideram

quífero Bambuí-Caatinga. Estes mesmos autores sugerem 

também taxas de infiltração de 5% para as formações cársticas e a formação 

A Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (2013) apresenta uma taxa de infiltração para o 

Cárstico de 10% dos 1.010 mm/ano de precipitação média. Neste estudo 

consideram uma área aflorante de 31.290 km2, o que resulta em uma

renovável e reserva explotável de 100 m3/s e 30 m3/s respectivamente.

Se for aplicada uma taxa de infiltração conservativa de 5% à precipitação apresentada 

na Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (2013) obtém-se uma reserva renovável de 49

reserva explotável de 9,7 m3/s.  

No caso da área terrígena fraturada do sistema aquífero Bambuí, MATOS & ZOBY 

. (2004) consideram uma taxa de recarga correspondente a 1% 

da precipitação, sendo este o valor aplicado na estimativa de reserva explotável 

apresentada no capítulo do presente plano para atualização do balanço hídrico.
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quífero Bambuí no 

, correspondendo 30.427 km2 à 

Estes valores de área aflorante não podem ser comparados de forma direta com os 

2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. 

2004), no qual se incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, com exceção 

ização hidrogeológica da bacia hidrográfica os sistemas 

eros de Irecê (Formação Salitre), e Formação Caatinga a ela hidraulicamente 

de forma independente, e não como 

No caso do anterior Plano Decenal, MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY et. al.. (2004), 

apresentam estimativas da reserva renovável do sistema, mas consideram-no como 

Caatinga. Estes mesmos autores sugerem 

também taxas de infiltração de 5% para as formações cársticas e a formação 

A Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

) apresenta uma taxa de infiltração para o aquífero 

Cárstico de 10% dos 1.010 mm/ano de precipitação média. Neste estudo 

em uma reserva 

espectivamente. 

Se for aplicada uma taxa de infiltração conservativa de 5% à precipitação apresentada 

na Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

se uma reserva renovável de 49 m3/s e 

Bambuí, MATOS & ZOBY 

. (2004) consideram uma taxa de recarga correspondente a 1% 

serva explotável 

apresentada no capítulo do presente plano para atualização do balanço hídrico. 
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J. SISTEMAS AQUÍF EROS DAS FORMAÇÕES S

GEOMETRIA E SUPORTE 

O conjunto das Formações Salitre e Caatinga, constituem sistemas a

ocasionalmente confinados e heterogêneos, do tipo cárstico

atuação de processos de dissolução por carbonato de cálcio, aliado à presença de um 

sistema de fraturamento (VILLANUEVA 

Localizadas nas sub-bacias Verde/Jacaré e Salitre, estas formações estendem

uma área 20.982 km2 na Bacia do São Francisco de acordo com o Mapa 

Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

Estas formações subdividem

coincidentes com a sub-bacia do rio Salitre (

rios Verde e Jacaré (aquífero

A geometria atualmente considerada para estes sistemas a

comparada de forma direta com a considerada no anterior Plano D

(MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY 

englobados no conjunto no qual se incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, 

com exceção do sistema a

A Formação Salitre do Grupo Una é composta por espessas seqüências de 

calcarenitos, calcilutitos, calcissiltitos e dolomitos intercalados, por vezes, com 

sequências terrígenas subordinadas, constituídas por silexitos, arenitos, siltitos, 

laminitos e margas, com uma 

VILLANUEVA et al., 2014). 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

atribui-se atualmente uma área aflorante de 15.328 km

inserem na Bacia do São Francisco.

Em toda a sua extensão a Formação Caatinga sobrepõe

composta por sedimentos calcíferos resultado de alteração dos calcários do Grupo 

Una. A base da formação mostra em geral níveis de brechas caliciferas com 
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EROS DAS FORMAÇÕES SALITRE E CAATINGA

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

O conjunto das Formações Salitre e Caatinga, constituem sistemas a

ocasionalmente confinados e heterogêneos, do tipo cárstico-fissural, em função da 

atuação de processos de dissolução por carbonato de cálcio, aliado à presença de um 

(VILLANUEVA et. al., 2014).  

bacias Verde/Jacaré e Salitre, estas formações estendem

na Bacia do São Francisco de acordo com o Mapa 

Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b).  

Estas formações subdividem-se em dois sistemas aquíferos independentes, 

bacia do rio Salitre (aquífero Salitre) e com as Sub

ero Irecê) (LUCIANO, 2007).  

A geometria atualmente considerada para estes sistemas aquíferos não pode ser 

comparada de forma direta com a considerada no anterior Plano Decenal 2004

(MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al., 2004), dado que anteriormente foram 

englobados no conjunto no qual se incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, 

com exceção do sistema aquífero Santana, na Bacia Sedimentar do Araripe.

Salitre do Grupo Una é composta por espessas seqüências de 

calcarenitos, calcilutitos, calcissiltitos e dolomitos intercalados, por vezes, com 

sequências terrígenas subordinadas, constituídas por silexitos, arenitos, siltitos, 

laminitos e margas, com uma espessura máxima de 530 m (NOSSA, 2011; 

.  

do com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

se atualmente uma área aflorante de 15.328 km2, dos quais 14.851 km

inserem na Bacia do São Francisco. 

Em toda a sua extensão a Formação Caatinga sobrepõe-se à Formação Salitre, sendo 

composta por sedimentos calcíferos resultado de alteração dos calcários do Grupo 

Una. A base da formação mostra em geral níveis de brechas caliciferas com 

 

ALITRE E CAATINGA  

O conjunto das Formações Salitre e Caatinga, constituem sistemas aquíferos livres 

fissural, em função da 

atuação de processos de dissolução por carbonato de cálcio, aliado à presença de um 

bacias Verde/Jacaré e Salitre, estas formações estendem-se em 

na Bacia do São Francisco de acordo com o Mapa 

eros independentes, 

Salitre) e com as Sub-bacias dos 

eros não pode ser 

ecenal 2004-2013 

2004), dado que anteriormente foram 

englobados no conjunto no qual se incluíam todas as ocorrências de rochas cársticas, 

ero Santana, na Bacia Sedimentar do Araripe. 

Salitre do Grupo Una é composta por espessas seqüências de 

calcarenitos, calcilutitos, calcissiltitos e dolomitos intercalados, por vezes, com 

sequências terrígenas subordinadas, constituídas por silexitos, arenitos, siltitos, 

(NOSSA, 2011; 

do com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) 

, dos quais 14.851 km2 se 

se à Formação Salitre, sendo 

composta por sedimentos calcíferos resultado de alteração dos calcários do Grupo 

Una. A base da formação mostra em geral níveis de brechas caliciferas com 
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fragmentos variáveis em tamanho e forma, provavelmente oriundos dos calcáreos do 

Grupo Una subjacentes (TAVARES, 1973)

 

MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Os aquíferos cársticos de Irecê e Salitre são heterogêneos e anisotrópicos, 

apresentam fluxo de água em sub

ao grau de carstificação do a

Nas duas primeiras bacias o fluxo geral de água subterrâ

para a calha principal do rio Salitre que apresenta direção de fluxo superficial de sul 

para norte (LUCIANO, 2007; RIBEIRO, 2005)

piezometria do aquífero cárstico de Irecê acompanha a topografia regional e tem o 

fluxo subterrâneo em direção às calhas dos rios da região, sendo que este deverá 

contribuir para o escoamento superficial.

Os processos de carstificação atuaram na

diferencialmente, tanto lateralmente como em profundidade, tendo como resultado um 

aquífero muito heterogêneo e anisotrópico, onde as suas características 

hidrogeológicas variam muito, tanto localmente como em nível regional 

et al., 2014), com o aumento da carstificação no sentido sul e nas zonas de contato 

com os metassedimentos do Grupo Chapada Diamantina subjacente. 

De acordo com RAMOS 

também com as áreas de maior produtividade dos poços, com vazões máximas de 

140 m3/h, enquanto as vazões médias dos poços do 

em torno de 10 m3/h. 

A recarga da Formação Salitre ocorre por infiltração da precipitação por sistemas de 

fraturas, por infiltração da recarga direta sobre a Formação Caatinga e de forma 

indireta através das águas do a

do Grupo Chapada Diamantina subjacente 

NOSSA, 2011; RIBEIRO, 2005; VILLANUEVA 
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em tamanho e forma, provavelmente oriundos dos calcáreos do 

(TAVARES, 1973).  

CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

eros cársticos de Irecê e Salitre são heterogêneos e anisotrópicos, 

apresentam fluxo de água em sub-superfície associados a falhas e fraturas, bem como 

ao grau de carstificação do aquífero (LUCIANO, 2007).  

Nas duas primeiras bacias o fluxo geral de água subterrânea é para norte, na última é 

para a calha principal do rio Salitre que apresenta direção de fluxo superficial de sul 

(LUCIANO, 2007; RIBEIRO, 2005). RAMOS et al. (2007) refere a

ero cárstico de Irecê acompanha a topografia regional e tem o 

fluxo subterrâneo em direção às calhas dos rios da região, sendo que este deverá 

contribuir para o escoamento superficial. 

Os processos de carstificação atuaram nas rochas carbonáticas do Una 

diferencialmente, tanto lateralmente como em profundidade, tendo como resultado um 

ero muito heterogêneo e anisotrópico, onde as suas características 

hidrogeológicas variam muito, tanto localmente como em nível regional 

, com o aumento da carstificação no sentido sul e nas zonas de contato 

com os metassedimentos do Grupo Chapada Diamantina subjacente.  

RAMOS et. al. (2007), estas zonas mais carstificadas coincidem 

também com as áreas de maior produtividade dos poços, com vazões máximas de 

/h, enquanto as vazões médias dos poços do aquífero obtidas na área variaram 

A recarga da Formação Salitre ocorre por infiltração da precipitação por sistemas de 

fraturas, por infiltração da recarga direta sobre a Formação Caatinga e de forma 

indireta através das águas do aquífero fissural metassedimentar associado às rochas 

do Grupo Chapada Diamantina subjacente (DINIZ; FEITOSA; CARDOSO, 2012; 

NOSSA, 2011; RIBEIRO, 2005; VILLANUEVA et. al., 2014). 
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em tamanho e forma, provavelmente oriundos dos calcáreos do 

MENTO HIDROGEOLÓGICO E 

eros cársticos de Irecê e Salitre são heterogêneos e anisotrópicos, 

superfície associados a falhas e fraturas, bem como 

nea é para norte, na última é 

para a calha principal do rio Salitre que apresenta direção de fluxo superficial de sul 

(2007) refere ainda que a 

ero cárstico de Irecê acompanha a topografia regional e tem o 

fluxo subterrâneo em direção às calhas dos rios da região, sendo que este deverá 

s rochas carbonáticas do Una 

diferencialmente, tanto lateralmente como em profundidade, tendo como resultado um 

ero muito heterogêneo e anisotrópico, onde as suas características 

hidrogeológicas variam muito, tanto localmente como em nível regional (VILLANUEVA 

, com o aumento da carstificação no sentido sul e nas zonas de contato 

 

, estas zonas mais carstificadas coincidem 

também com as áreas de maior produtividade dos poços, com vazões máximas de 

obtidas na área variaram 

A recarga da Formação Salitre ocorre por infiltração da precipitação por sistemas de 

fraturas, por infiltração da recarga direta sobre a Formação Caatinga e de forma 

ero fissural metassedimentar associado às rochas 

(DINIZ; FEITOSA; CARDOSO, 2012; 
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BALANÇO HÍDRICO 

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

atribui-se atualmente uma área de 20.982 km

aquífero na Bacia do São Francisco. 

VILLANUEVA et. al. (2014)

sistema aquífero, apontando 5,44% da precipitação total. MATOS & ZOBY (2004) e 

ZOBY et al. (2004), apresentam estimativas da reserva renovável do sistema, ma

consideram-no como uma parte do sistema a

autores sugerem também taxas de infiltração de 5% para as formações cársticas e a 

formação Caatinga.  

A Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013) apresenta uma taxa de infiltração para o 

aquífero Salitre de 10% dos 690 mm/ano de precipitação média. Neste estudo 

consideram uma área aflo

renovável e reserva explotável de 63 m

É de se referir ainda que, de acordo com 

nível freático durante os últimos 20 anos indica uma sobreexplotação deste sistema na 

região de Irecê (sub-bacias do Rio Verde e Jacaré).

 

K. SISTEMA AQUÍF ERO ESTÂNCIA

GEOMETRIA E SUPORTE 

O sistema aquífero Estância é composto pelas rochas calcárias, calcárias 

magnesianas e dolomíticas do Grupo Estância (unidade carbonática), que têm como 

característica principal a constante presença de formas de dissolução cárstica 

(dissolução química de rochas calcárias), 

outras feições erosivas típicas desses tipos de rochas 

De acordo com o Mapa Hid

litologia apresenta uma área aflorante de 853 km

anterior Plano Decenal 2004
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acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

se atualmente uma área de 20.982 km2 à área de aflorante deste sistema 

na Bacia do São Francisco.  

(2014) apresentam estimativas para a taxa de infiltração do 

, apontando 5,44% da precipitação total. MATOS & ZOBY (2004) e 

. (2004), apresentam estimativas da reserva renovável do sistema, ma

no como uma parte do sistema aquífero Bambuí-Caatinga. Estes mesmos 

autores sugerem também taxas de infiltração de 5% para as formações cársticas e a 

A Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013) apresenta uma taxa de infiltração para o 

Salitre de 10% dos 690 mm/ano de precipitação média. Neste estudo 

consideram uma área aflorante de 28.613 km2, o que resulta em uma

renovável e reserva explotável de 63 m3/s e 19 m3/s respectivamente. 

É de se referir ainda que, de acordo com RAMOS et al. (2007), a varia

nível freático durante os últimos 20 anos indica uma sobreexplotação deste sistema na 

bacias do Rio Verde e Jacaré). 

ERO ESTÂNCIA 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

Estância é composto pelas rochas calcárias, calcárias 

magnesianas e dolomíticas do Grupo Estância (unidade carbonática), que têm como 

característica principal a constante presença de formas de dissolução cárstica 

(dissolução química de rochas calcárias), formando cavernas, sumidouros, dolinas e 

outras feições erosivas típicas desses tipos de rochas (VIEIRA et. al, 2005)

De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

litologia apresenta uma área aflorante de 853 km2 na Bacia do São Francisco. No 

anterior Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004; ZOBY et. al.,

 

acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) 

à área de aflorante deste sistema 

apresentam estimativas para a taxa de infiltração do 

, apontando 5,44% da precipitação total. MATOS & ZOBY (2004) e 

. (2004), apresentam estimativas da reserva renovável do sistema, mas 

Caatinga. Estes mesmos 

autores sugerem também taxas de infiltração de 5% para as formações cársticas e a 

A Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de Águas do 

Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013) apresenta uma taxa de infiltração para o 

Salitre de 10% dos 690 mm/ano de precipitação média. Neste estudo 

em uma reserva 

 

, a variação temporal do 

nível freático durante os últimos 20 anos indica uma sobreexplotação deste sistema na 

Estância é composto pelas rochas calcárias, calcárias 

magnesianas e dolomíticas do Grupo Estância (unidade carbonática), que têm como 

característica principal a constante presença de formas de dissolução cárstica 

formando cavernas, sumidouros, dolinas e 

, 2005).   

rogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) esta 

na Bacia do São Francisco. No 

et. al., 2004), este 
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sistema era englobado no conjunto do sis

assim possível uma comparação direta.

 

MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

A bibliografia existente sobre o sistema 

VIEIRA et. al. (2005) refere que este sistema é bastante heterogêneo, controlado por 

fraturas e outras superfícies de descontinuidade, alar

dissolução pela água propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária. 

Estas levam a que o aquífero seja bastante produtivo nestas feições localizadas, o que 

confere elevada heterogeneidade e anisotropia ao sistema a

 

BALANÇO HÍDRICO 

Apesar da sua extensão, não foram detectadas nenhuns estudos de detalhe do seu 

funcionamento.  

 

L. SISTEMA AQUÍF EROS CARBONATADOS DE

GEOMETRIA E SUPORTE 

Ocorrem diversos casos na Bacia do São Francisco de unidades hidrogeológicas 

cársticas com extensão pouco significativa e usualmente embutidas no embasamento 

cristalino circundante.  

Entre outros aquíferos carbonatados incluem

Santa Filomena, da Formação Barra Bonita, a Formação Gandarela e a Formação 

Olhos d'Água.  

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco:

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional  

sistema era englobado no conjunto do sistema aquífero Bambuí-Caatinga, não sendo 

assim possível uma comparação direta. 

CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

A bibliografia existente sobre o sistema aquífero é escassa.  

refere que este sistema é bastante heterogêneo, controlado por 

fraturas e outras superfícies de descontinuidade, alargadas por processos de 

dissolução pela água propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária. 

ero seja bastante produtivo nestas feições localizadas, o que 

confere elevada heterogeneidade e anisotropia ao sistema aquífero.  

Apesar da sua extensão, não foram detectadas nenhuns estudos de detalhe do seu 

EROS CARBONATADOS DE  PEQUENA DIMENSÃO

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

Ocorrem diversos casos na Bacia do São Francisco de unidades hidrogeológicas 

cársticas com extensão pouco significativa e usualmente embutidas no embasamento 

eros carbonatados incluem-se o Complexo Marancó, do Com

Santa Filomena, da Formação Barra Bonita, a Formação Gandarela e a Formação 
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Caatinga, não sendo 

ROGEOLÓGICO E 

refere que este sistema é bastante heterogêneo, controlado por 

gadas por processos de 

dissolução pela água propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária. 

ero seja bastante produtivo nestas feições localizadas, o que 

Apesar da sua extensão, não foram detectadas nenhuns estudos de detalhe do seu 

PEQUENA DIMENSÃO 

Ocorrem diversos casos na Bacia do São Francisco de unidades hidrogeológicas 

cársticas com extensão pouco significativa e usualmente embutidas no embasamento 

se o Complexo Marancó, do Complexo 

Santa Filomena, da Formação Barra Bonita, a Formação Gandarela e a Formação 
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MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Não foram detectados estudos detalhados sobre o funcionamento hidráulico destas 

formações. Ressalva-se a necessidade de estudos detalhados destes sistemas, dado 

o seu potencial como fontes de abastecimento a nível l

 

BALANÇO HÍDRICO 

Não foram detectados estudos detalhados sobre o funcionamento hidráulico destas 

formações.  

 

M. SISTEMAS AQUÍFEROS FRATURADOS

GEOMETRIA E SUPORTE 

A representação do domínio hidrogeológico fraturado é constituída, em parte, pelo 

embasamento indiferenciado da bacia, correspondendo predominantemente a rochas 

cristalinas metamórficas, que se encontr

mais recentes da Bacia do Rio São Francisco

Por outro lado, em outros casos, a presença de meios hidrogeológicos fraturados, diz 

respeito a rochas granulares que perderam a sua porosidade intergranular primária, 

devido a cimentação e que, por conseqüência apresentam no presente porosidade e 

permeabilidade secundária, devido à fraturação. 

É particularmente importante neste caso a situação da vasta área do sistema 

Bambuí, classificada como um meio hidrogeológico fraturado, sendo no entanto 

litologicamente suportado por litologias essencialmen

primária é pequena, quando comparada com a porosidade e permeabilidade facultada 

pela rede de fraturas que compartimenta estas rochas. 

Existem outros casos de formações terrígenas na Bacia do São Francisco, mas com 

áreas bastante mais modestas. Trata
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CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

Não foram detectados estudos detalhados sobre o funcionamento hidráulico destas 

se a necessidade de estudos detalhados destes sistemas, dado 

o seu potencial como fontes de abastecimento a nível local. 

Não foram detectados estudos detalhados sobre o funcionamento hidráulico destas 

EROS FRATURADOS 

GEOMETRIA E SUPORTE LITOLÓGICO 

A representação do domínio hidrogeológico fraturado é constituída, em parte, pelo 

embasamento indiferenciado da bacia, correspondendo predominantemente a rochas 

cristalinas metamórficas, que se encontram em profundidade sob todas as formações 

mais recentes da Bacia do Rio São Francisco. 

Por outro lado, em outros casos, a presença de meios hidrogeológicos fraturados, diz 

respeito a rochas granulares que perderam a sua porosidade intergranular primária, 

devido a cimentação e que, por conseqüência apresentam no presente porosidade e 

lidade secundária, devido à fraturação.  

É particularmente importante neste caso a situação da vasta área do sistema 

Bambuí, classificada como um meio hidrogeológico fraturado, sendo no entanto 

litologicamente suportado por litologias essencialmente terrígenas, cuja porosidade 

primária é pequena, quando comparada com a porosidade e permeabilidade facultada 

pela rede de fraturas que compartimenta estas rochas.  

Existem outros casos de formações terrígenas na Bacia do São Francisco, mas com 

tante mais modestas. Trata-se das rochas do Grupo Mata da Corda e do 

 

ROGEOLÓGICO E 

Não foram detectados estudos detalhados sobre o funcionamento hidráulico destas 

se a necessidade de estudos detalhados destes sistemas, dado 

Não foram detectados estudos detalhados sobre o funcionamento hidráulico destas 

A representação do domínio hidrogeológico fraturado é constituída, em parte, pelo 

embasamento indiferenciado da bacia, correspondendo predominantemente a rochas 

am em profundidade sob todas as formações 

Por outro lado, em outros casos, a presença de meios hidrogeológicos fraturados, diz 

respeito a rochas granulares que perderam a sua porosidade intergranular primária, 

devido a cimentação e que, por conseqüência apresentam no presente porosidade e 

É particularmente importante neste caso a situação da vasta área do sistema aquífero 

Bambuí, classificada como um meio hidrogeológico fraturado, sendo no entanto 

te terrígenas, cuja porosidade 

primária é pequena, quando comparada com a porosidade e permeabilidade facultada 

Existem outros casos de formações terrígenas na Bacia do São Francisco, mas com 

se das rochas do Grupo Mata da Corda e do 
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Grupo Paranoá que são igualmente litologias terrígenas, cujo comportamento 

hidrogeológico se equipara a um meio fraturado.

Existem diversos elementos importantes na introdução do presente

relatório respeitantes à ocorrência e tipologia dos meios hidrogeológicos que não 

serão repetidos na presente seção do texto. 

No entanto, refere-se ainda, mais uma vez, que na área da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco estão presentes os

e Metavulcânico”, ocupando estas áreas, respectivamente de 95.097 km

86.257 km2. Estes correspondem pois apenas a uma parte do total da área 

classificada no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo

(420.941 km2), no qual não existe uma separação da natureza litológica baseada no 

mesmo critério do empregado

 

MODELO CONCEITUAL

PARÂMETROS HIDRÁULIC

Relativamente às propriedades hidrogeológicas dos meios hidrogeológicos fraturados, 

para as quais não foram referenciadas investigações recentes na bibliografia 

referenciada, é importante a referência a alguns elementos identificados em MATOS & 

ZOBY, 2004; ZOBY et. al.,

rochas. Estes autores referem que as rochas cristalinas situadas na parte Norte da 

bacia, no semiárido nordestino apresentam poços com baixas vazões e água com 

problemas de salinização. 

As rochas com estas propriedades hidrogeológicas incluindo as unidades geológicas 

da Província Borborema. Por outro lado, o conhecimento hidrogeológico disponível 

sobre as rochas fraturadas não permite definir precisamente a extensão de ocorrência 

das áreas com salinização e baixas vazões. 

Por isso, é possível que em áreas da porção mais a norte dos sistemas a

Cristalino-Metassedimento e Cristalino Sul, correspondente à região 

características sejam similares ao Cristalino Norte.
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Grupo Paranoá que são igualmente litologias terrígenas, cujo comportamento 

hidrogeológico se equipara a um meio fraturado. 

Existem diversos elementos importantes na introdução do presente

relatório respeitantes à ocorrência e tipologia dos meios hidrogeológicos que não 

serão repetidos na presente seção do texto.  

se ainda, mais uma vez, que na área da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco estão presentes os domínios fraturados “Cristalino” e “Metassedimento 

e Metavulcânico”, ocupando estas áreas, respectivamente de 95.097 km

. Estes correspondem pois apenas a uma parte do total da área 

classificada no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo do CPRM (2014

), no qual não existe uma separação da natureza litológica baseada no 

ado no Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM, 2014

CONCEITUAL DE FUNCIONAMENTO HIDROGEOLÓGICO E 

PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

ivamente às propriedades hidrogeológicas dos meios hidrogeológicos fraturados, 

para as quais não foram referenciadas investigações recentes na bibliografia 

referenciada, é importante a referência a alguns elementos identificados em MATOS & 

et. al., 2004, que contribuem para alguma setorização destas 

rochas. Estes autores referem que as rochas cristalinas situadas na parte Norte da 

rido nordestino apresentam poços com baixas vazões e água com 

problemas de salinização.  

as com estas propriedades hidrogeológicas incluindo as unidades geológicas 

da Província Borborema. Por outro lado, o conhecimento hidrogeológico disponível 

sobre as rochas fraturadas não permite definir precisamente a extensão de ocorrência 

alinização e baixas vazões.  

Por isso, é possível que em áreas da porção mais a norte dos sistemas a

Metassedimento e Cristalino Sul, correspondente à região semiá

características sejam similares ao Cristalino Norte. 
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Grupo Paranoá que são igualmente litologias terrígenas, cujo comportamento 

Existem diversos elementos importantes na introdução do presente capítulo do 

relatório respeitantes à ocorrência e tipologia dos meios hidrogeológicos que não 

se ainda, mais uma vez, que na área da Bacia Hidrográfica do Rio 

domínios fraturados “Cristalino” e “Metassedimento 

e Metavulcânico”, ocupando estas áreas, respectivamente de 95.097 km2 e 

. Estes correspondem pois apenas a uma parte do total da área 

do CPRM (2014b) 

), no qual não existe uma separação da natureza litológica baseada no 

idrogeológico do Brasil (CPRM, 2014a). 

ROGEOLÓGICO E 

ivamente às propriedades hidrogeológicas dos meios hidrogeológicos fraturados, 

para as quais não foram referenciadas investigações recentes na bibliografia 

referenciada, é importante a referência a alguns elementos identificados em MATOS & 

2004, que contribuem para alguma setorização destas 

rochas. Estes autores referem que as rochas cristalinas situadas na parte Norte da 

rido nordestino apresentam poços com baixas vazões e água com 

as com estas propriedades hidrogeológicas incluindo as unidades geológicas 

da Província Borborema. Por outro lado, o conhecimento hidrogeológico disponível 

sobre as rochas fraturadas não permite definir precisamente a extensão de ocorrência 

Por isso, é possível que em áreas da porção mais a norte dos sistemas aquíferos 

semiárida, essas 
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As propriedades hidrogeológicas dos meios fraturados são controladas pelas 

descontinuidades dos meios rochosos, mais do que pelos tipos litológicos, ao contrário 

do que acontece nos meios porosos. Assim, para os meios fraturados, os modelos 

conceituais são muito dependentes das condições locais de alteração e também da 

tectônica regional, que tende a criar zonas preferenciais de circulação de água 

subterrânea, devido á presença de alinhamentos preferenciais de fraturas. 

A definição de modelos hidrogeológicos conce

aquíferos fraturados só poderá assim ser desenvolvido a estudos de escala local, o 

que será uma tarefa que deverá ser desenvolvida caso a caso, dependendo da 

identificação das áreas onde se justifica com maior prioridade

potencialidades de áreas onde a ausência de origens alternativas encorajem a 

implantação de pequenos sistemas de abastecimento de água, rega, ou quaisquer 

outros usos, tendo em conta que as vazões típicas dos poços são sempre modestas.

 

BALANÇO HÍDRICO 

Tanto no caso dos domínios fraturados “Cristalino” e “Metassedimento e 

Metavulcânico”,como no caso das formações terrígenas do Grupo Bambuí 

(160.245 km2), do Grupo Paranoá (872 km

dada a ausência de estudos 

cálculo de balanço, o valor proposto pelo Plano Decenal 2004

2004; ZOBY et. al., 2004) de 1% da precipitação anual média para a taxa de recarga. 

Este valor é conservador.  

Existem diversos estudos de meios fraturados onde investigações detalhadas 

permitem identificar taxas de recarga da ordem de 10%. No entanto a explo

destes recursos é muito limitada pela baixa produtividade dos poços neste tipo de 

meios pelo que, para efeitos de

considera adequada a prudência assegurada por uma taxa de recarga de apenas 1% 

da recarga anual média. 
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edades hidrogeológicas dos meios fraturados são controladas pelas 

descontinuidades dos meios rochosos, mais do que pelos tipos litológicos, ao contrário 

do que acontece nos meios porosos. Assim, para os meios fraturados, os modelos 

pendentes das condições locais de alteração e também da 

tectônica regional, que tende a criar zonas preferenciais de circulação de água 

subterrânea, devido á presença de alinhamentos preferenciais de fraturas. 

A definição de modelos hidrogeológicos conceituais de funcionamento dos sistemas 

eros fraturados só poderá assim ser desenvolvido a estudos de escala local, o 

que será uma tarefa que deverá ser desenvolvida caso a caso, dependendo da 

identificação das áreas onde se justifica com maior prioridade

potencialidades de áreas onde a ausência de origens alternativas encorajem a 

implantação de pequenos sistemas de abastecimento de água, rega, ou quaisquer 

outros usos, tendo em conta que as vazões típicas dos poços são sempre modestas.

Tanto no caso dos domínios fraturados “Cristalino” e “Metassedimento e 

Metavulcânico”,como no caso das formações terrígenas do Grupo Bambuí 

), do Grupo Paranoá (872 km2) e do Grupo Mata da Corda (3.685 km

dada a ausência de estudos de escala local mantém-se, no presente, em termos do 

cálculo de balanço, o valor proposto pelo Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 

, 2004) de 1% da precipitação anual média para a taxa de recarga. 

 

ersos estudos de meios fraturados onde investigações detalhadas 

permitem identificar taxas de recarga da ordem de 10%. No entanto a explo

destes recursos é muito limitada pela baixa produtividade dos poços neste tipo de 

meios pelo que, para efeitos de cálculo de volumes explotáveis (20% da recarga) se 

considera adequada a prudência assegurada por uma taxa de recarga de apenas 1% 

 

 

edades hidrogeológicas dos meios fraturados são controladas pelas 

descontinuidades dos meios rochosos, mais do que pelos tipos litológicos, ao contrário 

do que acontece nos meios porosos. Assim, para os meios fraturados, os modelos 

pendentes das condições locais de alteração e também da 

tectônica regional, que tende a criar zonas preferenciais de circulação de água 

subterrânea, devido á presença de alinhamentos preferenciais de fraturas.  

tuais de funcionamento dos sistemas 

eros fraturados só poderá assim ser desenvolvido a estudos de escala local, o 

que será uma tarefa que deverá ser desenvolvida caso a caso, dependendo da 

identificação das áreas onde se justifica com maior prioridade avaliar as 

potencialidades de áreas onde a ausência de origens alternativas encorajem a 

implantação de pequenos sistemas de abastecimento de água, rega, ou quaisquer 

outros usos, tendo em conta que as vazões típicas dos poços são sempre modestas. 

Tanto no caso dos domínios fraturados “Cristalino” e “Metassedimento e 

Metavulcânico”,como no caso das formações terrígenas do Grupo Bambuí 

) e do Grupo Mata da Corda (3.685 km2), 

se, no presente, em termos do 

2013 (MATOS & ZOBY, 

, 2004) de 1% da precipitação anual média para a taxa de recarga. 

ersos estudos de meios fraturados onde investigações detalhadas 

permitem identificar taxas de recarga da ordem de 10%. No entanto a explotação 

destes recursos é muito limitada pela baixa produtividade dos poços neste tipo de 

cálculo de volumes explotáveis (20% da recarga) se 

considera adequada a prudência assegurada por uma taxa de recarga de apenas 1% 
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N. ESTIMATIVA DE DISPON

REFERÊNCIAS BIBLIOGR

RECARGA 

Ao longo da descrição da hidrogeologia apresentada para os sistemas a

presentes na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foram caracterizadas as 

correspondentes áreas das formações hidrogeológicas existentes na sua área 

geográfica.  

No que diz respeito ao balanço hídrico, foram apresentados os valores das taxas de 

recarga, exprimidas pela porcentagem

entre si e pela área aflorante de cada sistema 

estimativa da vazão subterrânea na bacia hidrográfica. 

Esta forma de proceder tem uma 

vastas, para as quais não existem estudos hidrogeológicos específicos. Nestes casos, 

as taxas de recarga são generalizadas para áreas onde ocorrem sistemas a

do mesmo tipo de outras, para as quais esses valores foram propostos em estudos 

disponíveis na bibliografia. 

O critério para definição da parte da recarga anual média (usualmente definida como 

reserva subterrânea renovável) que pode ser usada de forma sustentável, consiste em 

estabelecer uma fração deste valor que se considera ser a vazão subterrânea 

explotável.  

No presente plano, tal como no anterior Plano Decenal, considera

explotável corresponde a 20% da reserva renovável, ou seja, da recarga anual média. 

Chama-se a atenção para o fato de, mesmo para os casos em que existem valores 

bibliográficos atuais, os balanços calculados, através das taxas de recarga, terem sido 

recalculados, tendo em conta a área das formações situadas no interior da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco (

Um exemplo é o sistema a

para o Rio São Francisco, através dos seus aflu
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ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADES SUBTERRÂN EAS DE ACORDO COM AS

REFERÊNCIAS BIBLIOGR ÁFICAS RESPEITA NTES ÀS TAXAS DE 

Ao longo da descrição da hidrogeologia apresentada para os sistemas a

presentes na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foram caracterizadas as 

correspondentes áreas das formações hidrogeológicas existentes na sua área 

ao balanço hídrico, foram apresentados os valores das taxas de 

porcentagem da precipitação anual média que multiplicadas 

entre si e pela área aflorante de cada sistema aquífero permitem a realização 

estimativa da vazão subterrânea na bacia hidrográfica.  

Esta forma de proceder tem uma confiabilidade limitada pela existência de áreas muito 

vastas, para as quais não existem estudos hidrogeológicos específicos. Nestes casos, 

o generalizadas para áreas onde ocorrem sistemas a

do mesmo tipo de outras, para as quais esses valores foram propostos em estudos 

disponíveis na bibliografia.  

O critério para definição da parte da recarga anual média (usualmente definida como 

erva subterrânea renovável) que pode ser usada de forma sustentável, consiste em 

estabelecer uma fração deste valor que se considera ser a vazão subterrânea 

No presente plano, tal como no anterior Plano Decenal, considera-se que a reserva 

otável corresponde a 20% da reserva renovável, ou seja, da recarga anual média. 

se a atenção para o fato de, mesmo para os casos em que existem valores 

bibliográficos atuais, os balanços calculados, através das taxas de recarga, terem sido 

dos, tendo em conta a área das formações situadas no interior da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco (Apêndice B, Volume 6).  

Um exemplo é o sistema aquífero Urucuia, cujo balanço não se dirige exclusivamente 

para o Rio São Francisco, através dos seus afluentes.  
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EAS DE ACORDO COM AS  

NTES ÀS TAXAS DE 

Ao longo da descrição da hidrogeologia apresentada para os sistemas aquíferos 

presentes na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foram caracterizadas as 

correspondentes áreas das formações hidrogeológicas existentes na sua área 

ao balanço hídrico, foram apresentados os valores das taxas de 

da precipitação anual média que multiplicadas 

permitem a realização de uma 

fiabilidade limitada pela existência de áreas muito 

vastas, para as quais não existem estudos hidrogeológicos específicos. Nestes casos, 

o generalizadas para áreas onde ocorrem sistemas aquíferos 

do mesmo tipo de outras, para as quais esses valores foram propostos em estudos 

O critério para definição da parte da recarga anual média (usualmente definida como 

erva subterrânea renovável) que pode ser usada de forma sustentável, consiste em 

estabelecer uma fração deste valor que se considera ser a vazão subterrânea 

se que a reserva 

otável corresponde a 20% da reserva renovável, ou seja, da recarga anual média.  

se a atenção para o fato de, mesmo para os casos em que existem valores 

bibliográficos atuais, os balanços calculados, através das taxas de recarga, terem sido 

dos, tendo em conta a área das formações situadas no interior da Bacia 

ero Urucuia, cujo balanço não se dirige exclusivamente 
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O resultado obtido, respeitante ao balanço obtido pelo uso das taxas de recarga anual 

média, ou seja a estimativa de reserva renovável baseada na área aflorante das 

formações que suportam os sistemas a

82.  

No primeiro destes quadros apresenta

que constituem os sistemas a

Bacia do São Francisco. Neste segundo caso, considera

sub-área de cada formação presente no seio de cada uma das sub

constituem estas unidades de gestão.

Quadro 81 – Valores de reserva renovável de águas subterrâneas,  

correspondentes à recarga anual média, e reservas e xplotáveis distribuídas pela 

área aflorante das formações que constituem os a

Domínio 
Aquífero 

aflorante (km

Cárstico 

Complexo 

Marancó, 

unidade 

carbonática 

Complexo 

Santa 

Filomena, 

unidade 

carbonática 

Formação 

Barra Bonita, 

unidade 

carbonática 

Formação 

Caatinga 

Formação 

Gandarela 

Formação 

Olhos D’água 

Formação 

Salitre 
1495
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O resultado obtido, respeitante ao balanço obtido pelo uso das taxas de recarga anual 

média, ou seja a estimativa de reserva renovável baseada na área aflorante das 

formações que suportam os sistemas aquíferos apresenta-se nos Quadro 

No primeiro destes quadros apresenta-se o balanço por área aflorante das formações 

que constituem os sistemas aquíferos e, no segundo, pelas 34 unidades de gestão da 

Neste segundo caso, considera-se para efeito de balanço a 

área de cada formação presente no seio de cada uma das sub

constituem estas unidades de gestão. 

Valores de reserva renovável de águas subterrâneas,  

correspondentes à recarga anual média, e reservas e xplotáveis distribuídas pela 

área aflorante das formações que constituem os a quíf eros.

Área 

(km 2) 

Pmed 

(mm) 

Taxa de 

recarga  

Recarga 

(m3/ano) 

Recarga 

(m3/s)

13 586 5% 381.387 0,0121

0,2 603 5% 6.687 0,0002

40 622 5% 1.240.528 0,0393

6031 672 5% 207.800.406 6,5893

74 1.390 5% 5.087.390 0,1613

10 586 5% 292.675 0,0093

14951 692 5% 512.276.062 16,2442

 

O resultado obtido, respeitante ao balanço obtido pelo uso das taxas de recarga anual 

média, ou seja a estimativa de reserva renovável baseada na área aflorante das 

Quadro 81 e Quadro 

se o balanço por área aflorante das formações 

eros e, no segundo, pelas 34 unidades de gestão da 

se para efeito de balanço a 

área de cada formação presente no seio de cada uma das sub-bacias que 

Valores de reserva renovável de águas subterrâneas,  

correspondentes à recarga anual média, e reservas e xplotáveis distribuídas pela 

eros.  

Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis 

(m3/s)* 

0,0121 0,002 

0,0002 0,00004 

0,0393 0,01 

6,5893 1,32 

0,1613 0,03 

0,0093 0,002 

16,2442 3,25 
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Domínio 
Aquífero 

aflorante (km

Formação 

Santana 

Grupo Bambuí, 

unidade 

carbonática 

30

Grupo 

Estância, 

unidade 

carbonática 

Granular 

Depósito 

Aluvionar 
18

Depósito Eólico 

Depósito 

Litorâneo 

Formação 

Aliança 

Formação 

Barreiras 

Formação 

Brejo Santo 

Formação 

Cabeças 

Formação 

Candeias 

Formação 

Candeias / 

Grupo Ilhas 

Indiscriminados 

Formação 

Curituba 

Formação Exu 

Formação Inajá 

Formação 

Marizal 

Formação 

Mauriti 
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Área 

(km 2) 

Pmed 

(mm) 

Taxa de 

recarga  

Recarga 

(m3/ano) 

Recarga 

(m3/s)

788 675 5% 25.423.008 0,8062

30.426 1.170 5% 1.658.471.298 52,5898

853 630 5% 26.441.332 0,8384

18.283 943 20% 3.443.266.521 109,1853

8.703 722 12% 721.818.769 22,8887

5367 1.004 20% 107.231.678 3,4003

1358 723 1% 10.013.327 0,3175

2103 1.017 20% 415.470.153 13,1745

90 667 5% 2.998.051 0,0951

232 691 3% 4.807.729 0,1525

280 682 7% 13.701.398 0,4345

1084 772 7% 61.785.446 1,9592

59 827 1% 413.113 0,0131

2796 753 1% 18.093.320 0,5737

707 741 7% 38.734.784 1,2283

5704 662 7% 256.970.345 8,1485

831 713 5% 33.807.892 1,0720

 

do rio São Francisco: 241 

Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis 

(m3/s)* 

0,8062 0,16 

52,5898 10,52 

0,8384 0,17 

109,1853 21,84 

22,8887 4,58 

3,4003 0,68 

0,3175 0,06 

13,1745 2,63 

0,0951 0,02 

0,1525 0,03 

0,4345 0,09 

1,9592 0,39 

0,0131 0,003 

0,5737 0,11 

1,2283 0,25 

8,1485 1,63 

1,0720 0,21 
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Domínio 
Aquífero 

aflorante (km

Formação 

Missão Velha 

Formação 

Penedo 

Formação 

Pimenteiras 

Formação 

Riachuelo 

Formação 

Santa Brígida 

Formação São 

Sebastião 

Formação 

Sergi 

Formação 

Serraria 

Formação 

Tacaratu 

Grupo Brotas 

Grupo Coruripe 

Grupo Igreja 

Nova - 

Perucaba 

Indiscriminados 

Grupo Areado 12702

Grupo Ilhas 

Grupo Serra 

Grande 

Grupo Urucuia 10176

Fraturado 

Embasamento 

Fraturado 

Indiferenciado 

25611

Grupo Bambuí, 

unidade 

terrígena 

16025

Grupo Mata do 
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Área 

(km 2) 

Pmed 

(mm) 

Taxa de 

recarga  

Recarga 

(m3/ano) 

Recarga 

(m3/s)

9 849 5% 367.326 0,0116

126 1.030 5% 6.530.045 0,2071

198 691 1% 1.370.044 0,0434

18 1.069 5% 975.407 0,0309

311 707 1% 2.197.019 0,0697

355 733 12% 35.847.391 1,1367

111 693 1% 773.384 0,0245

57 971 5% 2.871.241 0,0910

2998 755 12% 277.489.522 8,7991

6 707 1% 41.540 0,0013

268 1.004 5% 13.551.708 0,4297

230 971 5% 11.056.329 0,3506

12702 1.313 20% 3.469.706.742 110,0237

114 678 7% 5.361.769 0,1700

63 691 12% 5.281.186 0,1675

101766 1.137 20% 23.362.578.332 740,8225

256114 873 1% 2.204.314.650 69,8984

160254 1.130 1% 1.999.679.932 63,4094

3693 1.354 1% 50.454.697 1,5999

 

Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis 

(m3/s)* 

0,0116 0,002 

0,2071 0,04 

0,0434 0,01 

0,0309 0,01 

0,0697 0,01 

1,1367 0,23 

0,0245 0,005 

0,0910 
0,02 

8,7991 
1,76 

0,0013 0,0003 

0,4297 0,09 

0,3506 0,07 

110,0237 22,00 

0,1700 0,03 

0,1675 0,02 

740,8225 148,16 

69,8984 13,98 

63,4094 12,68 

1,5999 0,32 
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Domínio 
Aquífero 

aflorante (km

Corda 

Grupo 

Paranoá, 

unidade 

terrígena 

Total 636.218

* 20% das reservas renováveis

A análise dos valores apresentados no 

secundários disponíveis na bibliografia relevante publicada relativamente aos sistemas 

aquíferos individualizados na Bacia do S. Francisco, as disponibilidad

subterrâneas (volume explotável) são de 

renovável correspondente à taxa de recarga anual média estimada de 

Este valor é substancialmente mais baixo do que o estimado no Plano Decenal 2004

2013 (MATOS & ZOBY, 2004) ou por ZOBY 

também com os valores estimados na Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da 

Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013), de 

Estes valores não são no entanto comparáveis, dada a conce

presente relatório, uma vez que neste caso se considera que as formações aflorantes 

cartografadas no Mapa Hid

constituem a área total da Bacia do São Francisco que, como já foi referido, não 

incluem a área dos depósitos regionais constituídos pela cobertura detrito laterítica.

Tal como anteriormente referido, 

seio da Bacia do São Francisco, e de acordo com o Mapa de Dominíos e subdominíos 

Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007), uma área de 121.626 km

ligeiramente superior à considerada no caso do

ZOBY, 2004; ZOBY et. al., 

Em termos de balanço hídrico a conce

distinta da empregada por MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY 

autores apresentaram um bala
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Área 

(km 2) 

Pmed 

(mm) 

Taxa de 

recarga  

Recarga 

(m3/ano) 

Recarga 

(m3/s)

872 1.410 1% 12.227.042 0,3877

636.218 1.019 6,02% 39.029.208.604 1.237,6081

* 20% das reservas renováveis  

A análise dos valores apresentados no Quadro 81 mostra que, considerando os dados 

secundários disponíveis na bibliografia relevante publicada relativamente aos sistemas 

eros individualizados na Bacia do S. Francisco, as disponibilidad

subterrâneas (volume explotável) são de 247,52 m3/s. Ou seja, 20% da reserva 

renovável correspondente à taxa de recarga anual média estimada de 1.237,61m

Este valor é substancialmente mais baixo do que o estimado no Plano Decenal 2004

2013 (MATOS & ZOBY, 2004) ou por ZOBY et. al. (2004), ou seja, 

também com os valores estimados na Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da 

e Águas do Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013), de 

Estes valores não são no entanto comparáveis, dada a conceitualização adotada no 

presente relatório, uma vez que neste caso se considera que as formações aflorantes 

cartografadas no Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014

constituem a área total da Bacia do São Francisco que, como já foi referido, não 

incluem a área dos depósitos regionais constituídos pela cobertura detrito laterítica.

Tal como anteriormente referido, no caso da cobertura detrito-laterítica, esta ocupa no 

seio da Bacia do São Francisco, e de acordo com o Mapa de Dominíos e subdominíos 

Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007), uma área de 121.626 km

ligeiramente superior à considerada no caso do Plano Decenal 2004-2013 (MATOS & 

 2004).  

Em termos de balanço hídrico a conceitualização empregada no presente plano é 

por MATOS & ZOBY (2004) e ZOBY et al. (2004), na qual estes 

autores apresentaram um balanço autônomo para a cobertura detrito-laterítica. 
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Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis 

(m3/s)* 

0,3877 0,08 

1.237,6081 247,51 

mostra que, considerando os dados 

secundários disponíveis na bibliografia relevante publicada relativamente aos sistemas 

eros individualizados na Bacia do S. Francisco, as disponibilidades hídricas 

. Ou seja, 20% da reserva 

1.237,61m3/s. 

Este valor é substancialmente mais baixo do que o estimado no Plano Decenal 2004-

(2004), ou seja, 318 m3/s, mas 

também com os valores estimados na Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da 

e Águas do Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013), de 355 m3/s.  

tualização adotada no 

presente relatório, uma vez que neste caso se considera que as formações aflorantes 

rogeológico do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2014b) que 

constituem a área total da Bacia do São Francisco que, como já foi referido, não 

incluem a área dos depósitos regionais constituídos pela cobertura detrito laterítica. 

laterítica, esta ocupa no 

seio da Bacia do São Francisco, e de acordo com o Mapa de Dominíos e subdominíos 

Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007), uma área de 121.626 km2, uma área 

2013 (MATOS & 

no presente plano é 

(2004), na qual estes 

laterítica.  
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No caso do presente plano, a recarga ocorrida através destes depósitos é considerada 

como parte integrante dos sistemas a

Esta forma de proceder diz respeito ao fato de assim ser 

Mapa Hidrogeológico do Brasil mais recente (CPRM, 2014

Deste modo, se a área da presença destes depósitos, que é muito vasta, fosse 

incluída nos balanços haveria uma duplicação de um balanço 

o risco de se fazer uma estimativa excessiva de recursos hídricos subterrâneos na 

Bacia Hidrográfica do São Francisco. 

Tendo em conta este aspecto, e ainda a taxa de recarga anual média nestas 

formações, considerada no anterior plano decen

reservas explotáveis correspondentes seriam de 91,2 m

parcela á recarga anual média calculada no presente plano (

passaríamos a ter uma estimativa de 

médio de águas subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Tal como anteriormente referido, considera

valor da recarga anual média nos depósitos detríto

hídrico calculado para a bacia levantaria um problema de duplicação de balanços que 

tiraria rigor à análise apresentada. 

Deve no entanto, considerar

a importância das reservas existentes nesta cobertura

quantificação não interfira com o cálculo dos sistemas a

De forma a fornecer uma visão gráfica dos valores de recarga dos sistemas a

da Bacia do São Francisco calculados no presente capítulo do relatório, a

na Figura 63 um mapa de produtividades, elaborado com os valores do 

Salienta-se que este mapa diz respeito às disponibilidades dos sistemas a

regime natural, ou seja, tendo em conta a recarga anual média, sem referência ao seu 

atual regime de explotação. 
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No caso do presente plano, a recarga ocorrida através destes depósitos é considerada 

como parte integrante dos sistemas aquíferos subjacentes.  

Esta forma de proceder diz respeito ao fato de assim ser igualmente considerado no 

Mapa Hidrogeológico do Brasil mais recente (CPRM, 2014a).  

Deste modo, se a área da presença destes depósitos, que é muito vasta, fosse 

incluída nos balanços haveria uma duplicação de um balanço em uma

o risco de se fazer uma estimativa excessiva de recursos hídricos subterrâneos na 

Bacia Hidrográfica do São Francisco.  

Tendo em conta este aspecto, e ainda a taxa de recarga anual média nestas 

formações, considerada no anterior plano decenal que é de 12% da precipitação, as 

reservas explotáveis correspondentes seriam de 91,2 m3/s. Assim, se for somada esta 

parcela á recarga anual média calculada no presente plano (

passaríamos a ter uma estimativa de 338,72 m3/s para o volume e

médio de águas subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Tal como anteriormente referido, considera-se no entanto, que a simples adição do 

valor da recarga anual média nos depósitos detríto-lateríticos ao valor do balanço 

rico calculado para a bacia levantaria um problema de duplicação de balanços que 

tiraria rigor à análise apresentada.  

Deve no entanto, considerar-se a necessidade de um estudo que, no futuro, aprofunde 

a importância das reservas existentes nesta cobertura, de forma que a sua 

quantificação não interfira com o cálculo dos sistemas aquíferos subjacentes.

De forma a fornecer uma visão gráfica dos valores de recarga dos sistemas a

da Bacia do São Francisco calculados no presente capítulo do relatório, a

um mapa de produtividades, elaborado com os valores do 

se que este mapa diz respeito às disponibilidades dos sistemas a

regime natural, ou seja, tendo em conta a recarga anual média, sem referência ao seu 

atual regime de explotação.  

 

No caso do presente plano, a recarga ocorrida através destes depósitos é considerada 

igualmente considerado no 

Deste modo, se a área da presença destes depósitos, que é muito vasta, fosse 

em uma vasta área com 

o risco de se fazer uma estimativa excessiva de recursos hídricos subterrâneos na 

Tendo em conta este aspecto, e ainda a taxa de recarga anual média nestas 

al que é de 12% da precipitação, as 

/s. Assim, se for somada esta 

parcela á recarga anual média calculada no presente plano (247,52 m3/s), 

para o volume explotável anual 

médio de águas subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

se no entanto, que a simples adição do 

lateríticos ao valor do balanço 

rico calculado para a bacia levantaria um problema de duplicação de balanços que 

se a necessidade de um estudo que, no futuro, aprofunde 

, de forma que a sua 

eros subjacentes. 

De forma a fornecer uma visão gráfica dos valores de recarga dos sistemas aquíferos 

da Bacia do São Francisco calculados no presente capítulo do relatório, apresenta-se 

um mapa de produtividades, elaborado com os valores do Quadro 81.  

se que este mapa diz respeito às disponibilidades dos sistemas aquíferos em 

regime natural, ou seja, tendo em conta a recarga anual média, sem referência ao seu 
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A percepção que resulta da análise dos valores de recarga obtidos a partir das 

referências bibliográficas consultadas aponta para uma estimativa que parece 

demasiado modesta para os valores de vazão subterrânea na área em estudo.

Figura 59 – Mapa de produtividades dos sistemas 

Francisco, elaborado a partir dos dados do 

 

0 100 200

km
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o que resulta da análise dos valores de recarga obtidos a partir das 

referências bibliográficas consultadas aponta para uma estimativa que parece 

demasiado modesta para os valores de vazão subterrânea na área em estudo.

Mapa de produtividades dos sistemas aquíferos da Bacia do São 

Francisco, elaborado a partir dos dados do Quadro 81

Produtividades
Produtividade (l/s.km2)

0.00 - 0.25
0.26 - 0.50
0.51 - 1.00
1.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 6.00
6.01 - 8.00
8.01 - 9.00

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia
Região fisiográfica
Sub-bacia
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o que resulta da análise dos valores de recarga obtidos a partir das 

referências bibliográficas consultadas aponta para uma estimativa que parece 

demasiado modesta para os valores de vazão subterrânea na área em estudo. 

 

da Bacia do São 

81. 

Produtividades
Produtividade (l/s.km2)

0.00 - 0.25
0.26 - 0.50
0.51 - 1.00
1.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 6.00
6.01 - 8.00
8.01 - 9.00

DIVISÕES HIDROGRÁFICAS
(ANA, 2015)

Bacia
Região fisiográfica
Sub-bacia
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Quadro 82 – Valores de reserva renovável de águas subterrâneas,  

correspondente à recarga anual média, e reservas ex plotáveis distribuídas pela 

área das sub- bacias consideradas como unidades de gestão na Baci a.

Região Sub-Bacia 

Alto 

Velhas 

Jequitai 

Rio de Janeiro/ 

Formoso 

Entorno da 

Represa de Três 

Marias 

Pará 

Paraopeba  

Afluentes 

Mineiros do Alto 

S. Francisco 

Médio 

Alto Grande 

Alto Preto  

Carinhanha 

(MG/BA) 

Corrente  

Margem 

Esquerda do 

Lago de 

Sobradinho 

Médio/Baixo 

Grande 

Pacui 01 

Pandeiros/Pardo 

/Manga 

Paracatu  

Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba 

de Dentro 
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Valores de reserva renovável de águas subterrâneas,  

correspondente à recarga anual média, e reservas ex plotáveis distribuídas pela 

bacias consideradas como unidades de gestão na Baci a.

Área 

(km 2) 

Precipitação  

(mm) 

Taxa de 

recarga 

média 

Recarga 

(milhões 

de 

m3/ano)  

Recarga

(m3/s)

28.006 1.375 1,3% 491 15,58

8.642 1.223 3,3% 345 10,93

6.022 1.311 6,7% 526 16,68

18.657 1.345 3,1% 773 24,51

12.227 1.406 1,0% 172 5,45

12.056 1.406 1,0% 172 5,46

14.163 1.399 1,0% 202 6,42

33.320 1.291 19,1% 8.219 260,62

32.24 1.486 1,0% 48 1,52

16.796 1.131 17,0% 
3.224 102,24

47.089 1.083 13,0% 6.641 210,60

33.262 691 4,9% 1122 35,57

49.903 1.033 7,7% 3.953 125,36

10.382 1.159 5,0% 602 19,08

24.393 
1.047 10,2% 2.597 82,35

41.666 1.408 5,4% 3.179 100,81

47.968 762 2,6% 955 30,27

 

Valores de reserva renovável de águas subterrâneas,  

correspondente à recarga anual média, e reservas ex plotáveis distribuídas pela 

bacias consideradas como unidades de gestão na Baci a. 

Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis*  

(m3/s) 

15,58 3,12 

10,93 2,19 

16,68 3,34 

24,51 4,90 

5,45 1,09 

5,46 1,09 

6,42 1,28 

260,62 52,12 

1,52 0,30 

102,24 20,45 

210,60 42,12 

35,57 7,10 

125,36 25,07 

19,08 3,82 

82,35 16,47 

100,81 20,16 

30,27 6,05 
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Região Sub-Bacia 

Urucuia 01 

Verde Grande  

Verde/Jacaré 

Submédio 

Brígida  

Curaça 

Curituba  

Garças/GI6/GI7 

Macururé 

Moxotó 

Pajeú/GI3 

Pontal  

Salitre  

Talhada/Riacho 

Seco 

Terra 

Nova/GI4/GI5 

Baixo 

Alto Ipanema 

Baixo 

Ipanema/Baixo 

São Francisco 

(AL) 

Baixo São 

Francisco (SE) 

Total 

* 20% das reservas renováveis
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Área 

(km 2) 

Precipitação  

(mm) 

Taxa de 

recarga 

média 

Recarga 

(milhões 

de 

m3/ano)  

Recarga

(m3/s)

25.956 1.360 4,1% 1.454 46,10

31.101 909 3,0% 851 26,99

35.976 674 3,2% 786 24,92

13610 646 1,3% 113 3,59

12.526 645 2,3% 184 5,84

3.194 707 4,3% 96 3,06

6.462 559 1,9% 69 2,20

13.696 586 3,4% 276 8,74

9.776 764 3,8% 283 8,96

19.413 849 2,4% 400 12,69

7.761 581 1,5% 67 2,13

15.031 728 2,5% 275 8,73

1.255 675 2,6% 22 0,69

7.267 667 2,1% 104 3,29

6.818 763 1,3% 68 2,17

11.858 938 3,9% 433 13,72

6.743 1.069 4,5% 327 10,37

636.218 1.019 6,02% 39.029 1.237,61

* 20% das reservas renováveis  
 

 

do rio São Francisco: 247 

Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis*  

(m3/s) 

46,10 9,22 

26,99 5,40 

24,92 4,98 

3,59 0,72 

5,84 1,17 

3,06 0,61 

2,20 0,44 

8,74 1,75 

8,96 1,79 

12,69 2,54 

2,13 0,43 

8,73 1,75 

0,69 0,14 

3,29 0,66 

2,17  

13,72 2,74 

10,37 2,07 

1.237,61 247,51 
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2.3.4. Cálculo das disponibilidades hídricas superficial e  subterrânea

A. ANÁLISE CONJUNTA DAS

BACIA DO SÃO FRANCIS

DADOS DE BASE PARA M

EVAPOTRANSPIRAÇÃO E 

A análise dos valores de recarga dos sistemas a

São Francisco iniciou-se, no presente relatório, pela

acerca das taxas de recarga, exprimidas como a p

média que, após a infiltração no solo, se considera escapar à evapotranspiração, 

constituindo assim o volume de água que constitui a renova

reserva de águas subterrâneas. 

Como detalhadamente descrito nas secções anteriores do presente capítulo do 

relatório, a realização destes cálculos exigiu um elevado número de generalizações 

que consistiram na atribuição de taxas de 

locais onde não existem estudos que contribuam para a caracterização destes valores 

à escala local. 

Tendo em conta a incerteza dos valores obtidos por esta via, procede

seguidamente à apresentação de cálculos, efet

independente da metodologia seguida anteriormente. Ou seja, apresenta

estimativa da recarga dos a

(subterrânea e superficial) 

plano , diminuindo- se a este valor a componente de vazão superficial

Descrevem-se seguidamente

estimativa da recarga, integrada, neste caso, num balanço hídrico regional que inclui a 

análise conjunta do escoamento superficial e subterrâneo. 

Os valores de vazão total foram obtidos através da espacialização da precipitação e 

evapotranspiração real. Por sua vez, o escoamento superficial foi quantificado a partir 

da análise de dados fluviométr

A realização de estimativas regionais de precipitação e evapotranspiração real à 

escala dos 636.212 km2 da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foram realizadas 
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Cálculo das disponibilidades hídricas superficial e  subterrânea

ANÁLISE CONJUNTA DAS  VAZÕES SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS NA 

BACIA DO SÃO FRANCIS CO 

DADOS DE BASE PARA MAPEAMENTO DA PRECIPI

EVAPOTRANSPIRAÇÃO E VAZÃO TOTAL 

A análise dos valores de recarga dos sistemas aquíferos da Bacia Hidrográfica do Rio 

se, no presente relatório, pela coleta de elementos bibliográficos 

acerca das taxas de recarga, exprimidas como a porcentagem da precipitação anual 

média que, após a infiltração no solo, se considera escapar à evapotranspiração, 

constituindo assim o volume de água que constitui a renovação anual média da 

reserva de águas subterrâneas.  

Como detalhadamente descrito nas secções anteriores do presente capítulo do 

relatório, a realização destes cálculos exigiu um elevado número de generalizações 

que consistiram na atribuição de taxas de recarga a litologias do mesmo tipo, em 

locais onde não existem estudos que contribuam para a caracterização destes valores 

Tendo em conta a incerteza dos valores obtidos por esta via, procede

à apresentação de cálculos, efetuados de forma completamente 

independente da metodologia seguida anteriormente. Ou seja, apresenta

estimativa da recarga dos aquíferos considerando a vazão total das sub

(subterrânea e superficial) que constituem as 34 unidades de gestão

se a este valor a componente de vazão superficial

seguidamente em detalhe os cálculos que permitiram fazer esta nova 

estimativa da recarga, integrada, neste caso, num balanço hídrico regional que inclui a 

se conjunta do escoamento superficial e subterrâneo.  

Os valores de vazão total foram obtidos através da espacialização da precipitação e 

evapotranspiração real. Por sua vez, o escoamento superficial foi quantificado a partir 

da análise de dados fluviométricos (conforme apresentado no Volume 4)

A realização de estimativas regionais de precipitação e evapotranspiração real à 

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foram realizadas 

 

Cálculo das disponibilidades hídricas superficial e  subterrânea  

SUBTERRÂNEAS NA 

APEAMENTO DA PRECIPITAÇÃO, 

eros da Bacia Hidrográfica do Rio 

de elementos bibliográficos 

rcentagem da precipitação anual 

média que, após a infiltração no solo, se considera escapar à evapotranspiração, 

ção anual média da 

Como detalhadamente descrito nas secções anteriores do presente capítulo do 

relatório, a realização destes cálculos exigiu um elevado número de generalizações 

recarga a litologias do mesmo tipo, em 

locais onde não existem estudos que contribuam para a caracterização destes valores 

Tendo em conta a incerteza dos valores obtidos por esta via, procede-se 

uados de forma completamente 

independente da metodologia seguida anteriormente. Ou seja, apresenta-se uma nova 

vazão total das sub -bacias  

que constituem as 34 unidades de gestão  do presente 

se a este valor a componente de vazão superficial .  

em detalhe os cálculos que permitiram fazer esta nova 

estimativa da recarga, integrada, neste caso, num balanço hídrico regional que inclui a 

Os valores de vazão total foram obtidos através da espacialização da precipitação e 

evapotranspiração real. Por sua vez, o escoamento superficial foi quantificado a partir 

(conforme apresentado no Volume 4). 

A realização de estimativas regionais de precipitação e evapotranspiração real à 

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foram realizadas 



 

Plano de recursos hídricos 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

a partir do Banco de dados Climáticos do Brasil (EM

disponibilizados dados climatológicos de temperatura média do ar e precipitação nas 

escalas mensal e anual de 500 localidades brasileiras, além dos elementos do balanço 

hídrico climatológico para cada uma dessas localidades. Os da

foram coletados e organizados por SENTELHAS 

Baseado no levantamento de dados climáticos do Brasil, foram utilizados dados 

normais de temperatura média mensal e de chuva total mensal pertencentes às redes 

de estações meteorológicas do INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 

(INMET, 2015), do INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC, 2015), do 

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ (IAPAR, 2015), do DEPARTAMENTO DE 

ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAEE/SP) e da 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ", Universidade de São 

Paulo (ESALQ/USP).  

Para as localidades com dados do DAEE/SP, a temperatura média mensal foi 

estimada a partir do método das coordenadas geográficas, com os coeficientes 

determinados para o Estado de S

Esses dados foram utilizados na elaboração do balanço hídrico climatológico, 

empregando-se o método de THORNTHWAITE & MATHER (1955), através do 

programa "BHnorm" elaborado em planilha EXCEL por ROLIM 

capacidade de água disponível (CAD) utilizou

evapotranspiração potencial foi estimada pelo método de THORNTHWAITE (1948). 

A inicialização do balanço hídrico seguiu o critério de MENDONÇA (1958) devido à 

facilidade de sua informatização em relação ao método original. 

Como resultado, é apresentada uma tabela para cada local, contendo dados mensais 

de evapotranspiração real, da deficiência hídrica, do excedente hídrico e do 

armazenamento de água no solo, além dos dados de tempera

As representações gráficas do balanço hídrico apresentadas nas planilhas seguem as 

recomendações de CAMARGO & CAMARGO (1993), sendo automaticamente 

elaboradas figuras do extrato do balanço hídrico. 
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a partir do Banco de dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA, 2015), no qual são 

disponibilizados dados climatológicos de temperatura média do ar e precipitação nas 

escalas mensal e anual de 500 localidades brasileiras, além dos elementos do balanço 

hídrico climatológico para cada uma dessas localidades. Os dados apresentados 

foram coletados e organizados por SENTELHAS et. al. (1999). 

Baseado no levantamento de dados climáticos do Brasil, foram utilizados dados 

normais de temperatura média mensal e de chuva total mensal pertencentes às redes 

lógicas do INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 

(INMET, 2015), do INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC, 2015), do 

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ (IAPAR, 2015), do DEPARTAMENTO DE 

ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAEE/SP) e da 

DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ", Universidade de São 

Para as localidades com dados do DAEE/SP, a temperatura média mensal foi 

estimada a partir do método das coordenadas geográficas, com os coeficientes 

determinados para o Estado de São Paulo por PEDRO JR. et. al. (1991).

Esses dados foram utilizados na elaboração do balanço hídrico climatológico, 

se o método de THORNTHWAITE & MATHER (1955), através do 

programa "BHnorm" elaborado em planilha EXCEL por ROLIM et. al

capacidade de água disponível (CAD) utilizou-se o valor de 100 mm e a 

evapotranspiração potencial foi estimada pelo método de THORNTHWAITE (1948). 

A inicialização do balanço hídrico seguiu o critério de MENDONÇA (1958) devido à 

matização em relação ao método original.  

Como resultado, é apresentada uma tabela para cada local, contendo dados mensais 

de evapotranspiração real, da deficiência hídrica, do excedente hídrico e do 

armazenamento de água no solo, além dos dados de temperatura e precipitação.

As representações gráficas do balanço hídrico apresentadas nas planilhas seguem as 

recomendações de CAMARGO & CAMARGO (1993), sendo automaticamente 

elaboradas figuras do extrato do balanço hídrico.  
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BRAPA, 2015), no qual são 

disponibilizados dados climatológicos de temperatura média do ar e precipitação nas 

escalas mensal e anual de 500 localidades brasileiras, além dos elementos do balanço 

dos apresentados 

Baseado no levantamento de dados climáticos do Brasil, foram utilizados dados 

normais de temperatura média mensal e de chuva total mensal pertencentes às redes 

lógicas do INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 

(INMET, 2015), do INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC, 2015), do 

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ (IAPAR, 2015), do DEPARTAMENTO DE 

ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAEE/SP) e da 

DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ", Universidade de São 

Para as localidades com dados do DAEE/SP, a temperatura média mensal foi 

estimada a partir do método das coordenadas geográficas, com os coeficientes 

(1991). 

Esses dados foram utilizados na elaboração do balanço hídrico climatológico, 

se o método de THORNTHWAITE & MATHER (1955), através do 

et. al. (1998). Como 

se o valor de 100 mm e a 

evapotranspiração potencial foi estimada pelo método de THORNTHWAITE (1948).  

A inicialização do balanço hídrico seguiu o critério de MENDONÇA (1958) devido à 

Como resultado, é apresentada uma tabela para cada local, contendo dados mensais 

de evapotranspiração real, da deficiência hídrica, do excedente hídrico e do 

tura e precipitação. 

As representações gráficas do balanço hídrico apresentadas nas planilhas seguem as 

recomendações de CAMARGO & CAMARGO (1993), sendo automaticamente 
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Foram utilizadas 52 das 500 estações climatológicas brasileiras para as quais 

SENTELHAS et. al. (1999) apresentam cálculos de precipitação e evapotranspiração. 

Para além das estações selecionadas no interior da bacia incluíram

localizadas até uma distância de 50 km dos seus limites.

Quadro 83 – Estações meteorológicas selecionadas para mapeament o da 

precipitação e evapotranspiração.

Estação Estado 

Distrito 

Federal 
Distrito Federal 

Arco Verde -

PE 
Pernambuco 

Cabrobó- PE Pernambuco 

Floresta- PE Pernambuco 

Garanhuns -

PE 
Pernambuco 

Ouricuri - PE Pernambuco 

Petrolina - PE Pernambuco 

Triunfo - PE Pernambuco 

Palmeira dos 

Índios - AL 
Alagoas 

Aracajú - SE Sergipe 

Barra - BA Bahia 

Barreiras - BA Bahia 

Caetité - BA Bahia 

Carinhanha - 

BA 
Bahia 

Correntina - 

BA 
Bahia 

Irecê - BA Bahia 

Jacobina - BA Bahia 

Morro do 

Chapéu - BA 
Bahia 

Paulo Afonso 

- BA 
Bahia 

Senhor do 

Bonfim - BA 
Bahia 
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Foram utilizadas 52 das 500 estações climatológicas brasileiras para as quais 

. (1999) apresentam cálculos de precipitação e evapotranspiração. 

Para além das estações selecionadas no interior da bacia incluíram-se igualmente as 

até uma distância de 50 km dos seus limites. 

Estações meteorológicas selecionadas para mapeament o da 

precipitação e evapotranspiração.  

Período 
Temp. média 

anual (ºC) 

Precipitação 

(mm/ano) 

Evapotranspiraçã

 1963-1990 21.2 1553 

1973-1990 22.9 693 

1961-1990 25.8 517 

1961-1988 26.5 623 

1964-1989 20.5 869 

1964-1990 30.3 618 

1961-1990 26.3 608 

1961-1990 21 1373 

1975-1990 24.4 869 

1961-1990 26 1595 

1961-1990 25.5 661 

1961-1990 24.3 1121 

1961-1990 21.3 890 

1961-1990 25 813 

1961-1990 23.5 1085 

1961-1990 23.1 653 

1961-1990 24 839 

1961-1990 19.7 749 

1961-1990 25.7 582 

1961-1990 23.5 850 

 

Foram utilizadas 52 das 500 estações climatológicas brasileiras para as quais 

. (1999) apresentam cálculos de precipitação e evapotranspiração. 

se igualmente as 

Estações meteorológicas selecionadas para mapeament o da 

Evapotranspiraçã o 

real (mm/ano) 

839 

693 

517 

623 

747 

618 

608 

842 

791 

1228 

661 

939 

768 

813 

853 

653 

839 

749 

582 

850 
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Estação Estado 

Bambuí - MG Minas Gerais 

Barbacena - 

MG 
Minas Gerais 

Diamantina - 

MG 
Minas Gerais 

Espinosa - 

MG 
Minas Gerais 

Ibirité - MG Minas Gerais 

João Pinheiro 

- MG 
Minas Gerais 

Monte Azul - 

MG 
Minas Gerais 

Montes Claros 

- MG 
Minas Gerais 

Paracatu - MG Minas Gerais 

Patos de 

Minas - MG 
Minas Gerais 

Pompeu - MG Minas Gerais 

Sete Lagoas - 

MG 
Minas Gerais 

Barbalha - CE Ceará 

Campos Sales 

- CE 
Ceará 

Paulistana - PI Piauí 

Taguatinga - 

TO 
Tocantins 

Formosa - GO Goiás 

Posse - GO Goiás 

Bom Jesus - 

PB 
Paraíba 

Bonito de 

Santa Fé - PB 
Paraíba 

Camalau - PB Paraíba 

Catingueira - 

PB 
Paraíba 

Congo - PB Paraíba 

Coxixola - PB Paraíba 
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Período 
Temp. média 

anual (ºC) 

Precipitação 

(mm/ano) 

Evapotranspiraçã

1972-1990 20.7 1425 

1961-1990 18 1437 

1972-1990 18.1 1405 

1974-1990 24.1 749 

1961-1990 20.5 1479 

1961-1990 22.5 1439 

1975-1990 24 827 

1969-1990 22.4 1082 

1974-1990 22.6 1439 

1961-1990 21.1 1474 

1973-1990 22.1 1228 

1961-1990 20.9 1328 

1968-1990 25.2 1000 

1961-1990 24.1 617 

1976-1990 26.5 597 

1961-1990 24.5 1665 

1961-1990 21.5 1487 

1976-1990 23.4 1537 

1911-1990 25 846 

1911-1990 24.2 932 

1911-1990 23.3 625 

1911-1990 26 962 

1911-1990 23.7 545 

1911-1990 23.9 487 

 

do rio São Francisco: 251 

Evapotranspiraçã o 

real (mm/ano) 

922 

789 

744 

749 

862 

866 

802 

837 

917 

843 

909 

835 

733 

617 

597 

936 

831 

902 

764 

767 

625 

786 

545 

487 
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Estação Estado 

Desterro - PB Paraíba 

Garrotes - PB Paraíba 

Imaculada - 

PB 
Paraíba 

Malta - PB Paraíba 

Nova Olinda - 

PB 
Paraíba 

Patos - PB Paraíba 

Sto.André - 

PB 
Paraíba 

Fonte: EMBRAPA (http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/index.php, 2015 ).

 

RESULTADOS 

A partir dos dados e seu tratamento obtidos por SENTELHAS 

se os mapas de precipitação (isoietas) e de evapotranspiração representados na 

Figura 60 e na Figura 61. 
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Período 
Temp. média 

anual (ºC) 

Precipitação 

(mm/ano) 

Evapotranspiraçã

1911-1990 23.3 478 

1911-1990 26.1 748 

1911-1990 22.4 670 

1911-1990 25.6 727 

1911-1990 26.1 939 

1911-1990 27.2 704 

1911-1990 23.9 529 

(http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/index.php, 2015 ).

A partir dos dados e seu tratamento obtidos por SENTELHAS et. al.(1999), obtiveram

se os mapas de precipitação (isoietas) e de evapotranspiração representados na 

 

Evapotranspiraçã o 

real (mm/ano) 

478 

735 

620 

677 

803 

704 

529 

(http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/index.php, 2015 ). 

(1999), obtiveram-

se os mapas de precipitação (isoietas) e de evapotranspiração representados na 
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Figura 60 – Isoietas interpoladas (mm/ano) a partir de 52 estaç ões 

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA ), 2015.
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Isoietas interpoladas (mm/ano) a partir de 52 estaç ões 

meteorológicas. 

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA ), 2015.
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Isoietas interpoladas (mm/ano) a partir de 52 estaç ões 

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA ), 2015. 
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Figura 61 – Isolinhas de evapotranspiração real calculadas a pa rtir de 52 

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA ), 2015.

A partir das interpolações dos valores de precipitação e evapotranspiração real foi 

calculado o mapa de escoamento (vazão) total, que inclui a soma do escoamento 

superficial e subterrâneo na á

No caso da caracterização espacial da vazão total não foi pois realizada qualquer 

interpolação, uma vez que esta se obteve, para cada célula das 

(P) e de evapotranspiração real (EVR), s
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Isolinhas de evapotranspiração real calculadas a pa rtir de 52 

estações meteorológicas. 

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA ), 2015.

A partir das interpolações dos valores de precipitação e evapotranspiração real foi 

calculado o mapa de escoamento (vazão) total, que inclui a soma do escoamento 

superficial e subterrâneo na área da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

No caso da caracterização espacial da vazão total não foi pois realizada qualquer 

interpolação, uma vez que esta se obteve, para cada célula das grids

(P) e de evapotranspiração real (EVR), subtraindo ao valor de P o valor de EVR. 
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A partir das interpolações dos valores de precipitação e evapotranspiração real foi 

calculado o mapa de escoamento (vazão) total, que inclui a soma do escoamento 

rea da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

No caso da caracterização espacial da vazão total não foi pois realizada qualquer 

grids de precipitação 

ubtraindo ao valor de P o valor de EVR.  

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150



 

Plano de recursos hídricos 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional

Figura 62 – Isolinhas de vazão anual média obtidas da subtração , célula a célula 

dos dados interpoladas de precipitação e evapotrans piração real obtidos a partir 

de 52 estações meteorológi

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA ), 2015.

O valor de vazão total (superficial e subterrânea) na bacia obtida pelos cálculos 

descritos corresponde a 

superficial é de 2.789,87 m

estimar-se, por esta via, em 

Hidrográfica do Rio São Francisco. 

De acordo com estes valores, 

e 41,7 % a escoamento subterrâneo

Tendo em conta que a precipitação calculada é de 20.559,06 m

estima-se que a recarga de a

o que corresponde a 94,4 mm/ano. Estes valores são pois superiores aos obtidos a 
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Isolinhas de vazão anual média obtidas da subtração , célula a célula 

dos dados interpoladas de precipitação e evapotrans piração real obtidos a partir 

de 52 estações meteorológi cas. 

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA ), 2015.

O valor de vazão total (superficial e subterrânea) na bacia obtida pelos cálculos 

descritos corresponde a 4.788,48 m3/s. Tendo em conta que o valor de vazão 

2.789,87 m3/s (valor estimado no capítulo 2.3, Volume 4), pode assim 

se, por esta via, em 1.998,61 m3/s a vazão subterrânea anual média na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco.  

De acordo com estes valores, 58,3 % da vazão total corresponde a água superficia l

41,7 % a escoamento subterrâneo  na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Tendo em conta que a precipitação calculada é de 20.559,06 m3/s (1.019,07

recarga de a quíf eros é em média cerca de 9,72% da precipitação

o que corresponde a 94,4 mm/ano. Estes valores são pois superiores aos obtidos a 
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Isolinhas de vazão anual média obtidas da subtração , célula a célula 

dos dados interpoladas de precipitação e evapotrans piração real obtidos a partir 

Fonte: Banco de Dados Climáticos do Brasil (EMBRAPA ), 2015. 

O valor de vazão total (superficial e subterrânea) na bacia obtida pelos cálculos 

Tendo em conta que o valor de vazão 

lor estimado no capítulo 2.3, Volume 4), pode assim 

a vazão subterrânea anual média na Bacia 

58,3 % da vazão total corresponde a água superficia l 

na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

/s (1.019,07 mm/ano), 

eros é em média cerca de 9,72% da precipitação , 

o que corresponde a 94,4 mm/ano. Estes valores são pois superiores aos obtidos a 
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partir da taxa de recarga dos sistemas 

permitiu avaliar a taxa de recarga em 6,02% da precipitação, ou seja, 61,3 mm/ano.

Considerando de forma conjunta o escoamento superficial e subterrâneo, estima

que as disponibilidades subterrâneas na Bacia do S. Francisco sejam de 

Este valor, embora superior, apresenta uma notável semelhança com os valores 

apresentados no Plano Decenal 2004

apresentada por ZOBY et. al.

valores mais recentes apresentados para a Bacia Hidrográfica do S. Francisco 

apresentados na Conjuntura de Recursos Hídricos n

Águas do Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013), de 

Seguidamente apresenta-

obtidas por este método, 

(Mapa 60, Volume 9). 

Quadro 84 – Resumo da disponibilidade subterrânea por sub

na Bacia do S. Francisco

Região Sub-bacia

Alto 

Velhas 

Jequitai 

Rio de Janeiro/ Formoso

Entorno da Represa de 

Três Marias

Pará 

Paraopeba

Afluentes Mineiros do Alto 

S. Francisco

Médio 

Alto Grande

Alto Preto

Carinhanha (MG/BA)

Corrente 

Margem Esquerda do Lago 

de Sobradinho
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partir da taxa de recarga dos sistemas aquíferos, baseada na análise bibliográfica que 

permitiu avaliar a taxa de recarga em 6,02% da precipitação, ou seja, 61,3 mm/ano.

siderando de forma conjunta o escoamento superficial e subterrâneo, estima

que as disponibilidades subterrâneas na Bacia do S. Francisco sejam de 

Este valor, embora superior, apresenta uma notável semelhança com os valores 

lano Decenal 2004-2013 (MATOS & ZOBY, 2004) e também 

et. al. (2004), ou seja, 318 m3/s, mas sobretudo com os 

valores mais recentes apresentados para a Bacia Hidrográfica do S. Francisco 

apresentados na Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacional de 

Águas do Ministério do Meio Ambiente (ANA, 2013), de 355 m3/s. 

-se a discriminação das disponibilidades subterrâneas

obtidas por este método, por cada uma das trinta e quatro sub-bacias hidrográficas 

Resumo da disponibilidade subterrânea por sub -bacia hidrográfica 

na Bacia do S. Francisco  estimada pela análise conjunta das vazões superfici ais 

e subterrâneas. 

bacia  
Reservas reguladoras 

(m3/s) 

Reservas explotáveis

233,76 

 64,96 

Rio de Janeiro/ Formoso 45,22 

Entorno da Represa de 

Três Marias 
31,25 

77,02 

Paraopeba 74,09 

Afluentes Mineiros do Alto 

S. Francisco 
36,65 

Alto Grande 247,45 

Alto Preto 27,54 

Carinhanha (MG/BA) 33,17 

 134,39 

Margem Esquerda do Lago 

de Sobradinho 
0,54 

 

, baseada na análise bibliográfica que 

permitiu avaliar a taxa de recarga em 6,02% da precipitação, ou seja, 61,3 mm/ano. 

siderando de forma conjunta o escoamento superficial e subterrâneo, estima-se 

que as disponibilidades subterrâneas na Bacia do S. Francisco sejam de 399,72 m3/s. 

Este valor, embora superior, apresenta uma notável semelhança com os valores 

2013 (MATOS & ZOBY, 2004) e também 

, mas sobretudo com os 

valores mais recentes apresentados para a Bacia Hidrográfica do S. Francisco 

o Brasil da Agência Nacional de 

se a discriminação das disponibilidades subterrâneas 

bacias hidrográficas 

bacia hidrográfica 

estimada pela análise conjunta das vazões superfici ais 

Reservas explotáveis  

(m3/s)* 

46,75 

12,99 

9,04 

6,25 

15,40 

14,82 

7,33 

49,49 

5,51 

6,63 

26,88 

0,11 
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Região Sub-bacia

Médio/Baixo Grande

Pacuí 

Pandeiros/Pardo/Manga

Paracatu 

Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro

Urucuia 

Verde Grande 

Verde/Jacaré

Submédio 

Brígida 

Curaçá 

Curituba 

Garças/GI6/GI7

Macururé

Moxotó 

Pajeú/GI3

Rio do Pontal

Salitre 

Talhada/Riacho Seco

Terra Nova/GI4/GI5

Baixo 

Alto Ipanema

Baixo Ipanema/Baixo São 

Francisco (AL)

Baixo São Francisco (SE)

Total 

* 20% das reservas renováveis
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bacia  
Reservas reguladoras 

(m3/s) 

Reservas explotáveis

Médio/Baixo Grande 44,39 

70,15 

Pandeiros/Pardo/Manga 0,40 

 356,24 

Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro 5,20 

 209,27 

Verde Grande  79,26 

Verde/Jacaré 20,77 

 11,70 

 1,00 

 1,50 

Garças/GI6/GI7 0,21 

 1,12 

 23,38 

Pajeú/GI3 76,59 

Rio do Pontal 0,40 

8,07 

Talhada/Riacho Seco 0,33 

Terra Nova/GI4/GI5 12,56 

Alto Ipanema 5,90 

Baixo Ipanema/Baixo São 

Francisco (AL) 34,41 

Baixo São Francisco (SE) 29,71 

1.998,61 

* 20% das reservas renováveis  
 

 

do rio São Francisco: 257 

Reservas explotáveis  

(m3/s)* 

8,88 

14,03 

0,08 

71,25 

1,04 

41,85 

15,85 

4,15 

2,34 

0,20 

0,30 

0,04 

0,22 

4,68 

15,32 

0,08 

1,61 

0,07 

2,51 

1,18 

6,88 

5,94 

399,72 
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B. ESTIMATIVA DAS DIS

HARMONIZAÇÃO DOS BAL

A PARTIR DO ESTADO A

DOS SISTEMAS AQUÍFER

SUPERFICIAL E SUBTER

Ao longo do subcapítulo 2.3.3 do presente relatório (Caracterização do estado atual do 

conhecimento hidrogeológico dos sistemas a

diz respeito ao seu balanço hídrico, foram 

suas taxas de recarga, exprimidas pela p

multiplicadas entre si e pela área aflorante de cada 

uma estimativa da vazão subterrânea na bacia hidrográfica. 

Tal como anteriormente referido, verificou

confiabilidade limitada pela existência de áreas muito vastas, para as quais não 

existem estudos hidrogeológicos específicos. 

Nestes casos, as taxas de recarga foram generalizadas para áreas onde ocorrem 

sistemas aquíferos do mesmo tipo de outras, para as quais esses valores foram 

propostos em estudos disponíveis na bibliografia. 

O resultado deste exercício foi sintetizado no 

pode verificar que as disponibilidades hídricas subterrâneas (volume explotável) 

calculadas desta forma são de 

correspondente à taxa de recarga anual média estimada em 

Tendo em conta a incerteza dos valores de balanço obtidos por via da soma da 

recarga individual dos aquíf

efetuados de forma completamente independente desta metodologia, com vista à 

redução da incerteza sobre a vazão subterrânea 

O procedimento adotado é detalhadamente descrito no subcapítulo 2.3.4 d

relatório (cálculo das disponibilidades hídricas superficial e subterrânea, efetuado 

através da análise conjunta das vazões superficiais e subterrâneas na bacia do 

Francisco).  
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. ESTIMATIVA DAS DIS PONIBILIDADES SUBTER RÂNEAS CONSIDERANDO 

HARMONIZAÇÃO DOS BAL ANÇOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS OBTIDOS 

A PARTIR DO ESTADO A TUAL DO CONHECIMENTO HIDROGEOLÓGICO 

DOS SISTEMAS AQUÍFEROS E DA ANÁLISE INTE GRADA DAS VAZÕES 

SUPERFICIAL E SUBTER RÂNEA 

Ao longo do subcapítulo 2.3.3 do presente relatório (Caracterização do estado atual do 

conhecimento hidrogeológico dos sistemas aquíferos), os sistemas aquíferos, no que 

diz respeito ao seu balanço hídrico, foram caracterizados considerando os valores das 

suas taxas de recarga, exprimidas pela porcentagem da precipitação anual média que, 

multiplicadas entre si e pela área aflorante de cada aquífero permitiu a realização de 

uma estimativa da vazão subterrânea na bacia hidrográfica.  

Tal como anteriormente referido, verificou-se que esta forma de proceder teve uma 

fiabilidade limitada pela existência de áreas muito vastas, para as quais não 

xistem estudos hidrogeológicos específicos.  

Nestes casos, as taxas de recarga foram generalizadas para áreas onde ocorrem 

eros do mesmo tipo de outras, para as quais esses valores foram 

propostos em estudos disponíveis na bibliografia.  

sultado deste exercício foi sintetizado no Quadro 81 e no Quadro 

pode verificar que as disponibilidades hídricas subterrâneas (volume explotável) 

calculadas desta forma são de 247,52 m3/s. Ou seja, 20% da reserva renovável 

correspondente à taxa de recarga anual média estimada em 1.237,61 m

Tendo em conta a incerteza dos valores de balanço obtidos por via da soma da 

quíferos, procedeu-se em seguida à apresentação de cálculos, 

efetuados de forma completamente independente desta metodologia, com vista à 

redução da incerteza sobre a vazão subterrânea na bacia hidrográfica. 

O procedimento adotado é detalhadamente descrito no subcapítulo 2.3.4 d

relatório (cálculo das disponibilidades hídricas superficial e subterrânea, efetuado 

através da análise conjunta das vazões superficiais e subterrâneas na bacia do 

 

RÂNEAS CONSIDERANDO A 

RRÂNEOS OBTIDOS 

HIDROGEOLÓGICO 

GRADA DAS VAZÕES 

Ao longo do subcapítulo 2.3.3 do presente relatório (Caracterização do estado atual do 

os sistemas aquíferos, no que 

izados considerando os valores das 

rcentagem da precipitação anual média que, 

permitiu a realização de 

se que esta forma de proceder teve uma 

fiabilidade limitada pela existência de áreas muito vastas, para as quais não 

Nestes casos, as taxas de recarga foram generalizadas para áreas onde ocorrem 

eros do mesmo tipo de outras, para as quais esses valores foram 

Quadro 82, onde se 

pode verificar que as disponibilidades hídricas subterrâneas (volume explotável) 

. Ou seja, 20% da reserva renovável 

m3/s. 

Tendo em conta a incerteza dos valores de balanço obtidos por via da soma da 

seguida à apresentação de cálculos, 

efetuados de forma completamente independente desta metodologia, com vista à 

.  

O procedimento adotado é detalhadamente descrito no subcapítulo 2.3.4 do presente 

relatório (cálculo das disponibilidades hídricas superficial e subterrânea, efetuado 

através da análise conjunta das vazões superficiais e subterrâneas na bacia do rio São 
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Apesar de não se repetir neste ponto o procedimento seguido 

metodologia refere-se que a mesma se baseou no cálculo dos valores de vazão total 

na bacia hidrográfica (superficial e subterrânea). Esta estimativa foi obtida através da 

espacialização da precipitação e evapotranspiração real. Por sua

superficial foi quantificado a partir da análise de dados fluviométricos. Finalmente, 

apresentou-se uma nova estimativa da recarga dos a

total (subterrânea e superficial

superficial.  

Estes cálculos permitiram uma análise integrada do balanço hídrico à escala regional 

de toda a bacia e, adicionalmente, para o total das 

unidades de gestão do presente plano. 

No que diz respeito ao balanço à escala regional verificou

obtida é de 1.998,61 m

Hidrográfica do Rio São Francisco. Considerando que a reserva explotável destes 

recursos corresponde a 20% da recarga anual

um valor de 399,72 m3/s. A desagregação deste valor pelas 34 unidades de gestão do 

presente plano pode ser consultada no 

disponibilidade subterrânea por sub

por este método. 

Os valores apresentados nos parágrafos anteriores do presente subcapítulo deste 

documento, tal como os demais subcapítulos aqui citados

incerteza relativamente ao estado atual do conhecimento acerca das disponibilidades 

de recursos hídricos subterrâneos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

A análise destes resultados 

subterrânea que resulta do estudo individual dos sistemas a

cada um deles individualmente, subestima as potencialidades deste tipo de recursos à 

escala regional.  

De acordo com esta realidade considera

sistemas aquíferos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (descrito no 

subcapítulo 2.3.3 ) não faculta, por si só

estruturar um plano de gestão à escala
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Apesar de não se repetir neste ponto o procedimento seguido para aplicação desta 

se que a mesma se baseou no cálculo dos valores de vazão total 

na bacia hidrográfica (superficial e subterrânea). Esta estimativa foi obtida através da 

espacialização da precipitação e evapotranspiração real. Por sua vez, o escoamento 

superficial foi quantificado a partir da análise de dados fluviométricos. Finalmente, 

se uma nova estimativa da recarga dos aquíferos considerando a vazão 

subterrânea e superficial), diminuindo a este valor a componente

Estes cálculos permitiram uma análise integrada do balanço hídrico à escala regional 

de toda a bacia e, adicionalmente, para o total das sub-bacias que constituem as 34 

unidades de gestão do presente plano.  

alanço à escala regional verificou-se que a estimativa assim 

m3/s para a vazão subterrânea anual média na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. Considerando que a reserva explotável destes 

recursos corresponde a 20% da recarga anual média ou vazão média, obtém

. A desagregação deste valor pelas 34 unidades de gestão do 

presente plano pode ser consultada no Quadro 84, no qual se apresenta o resumo da 

disponibilidade subterrânea por sub-bacia hidrográfica na Bacia do S. Francisco obtida 

Os valores apresentados nos parágrafos anteriores do presente subcapítulo deste 

os demais subcapítulos aqui citados, permitem a avaliação da 

incerteza relativamente ao estado atual do conhecimento acerca das disponibilidades 

de recursos hídricos subterrâneos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

A análise destes resultados indicia que a estimativa de disponibilidade hídrica 

subterrânea que resulta do estudo individual dos sistemas aquíferos, considerando 

cada um deles individualmente, subestima as potencialidades deste tipo de recursos à 

realidade considera-se que o conhecimento individual dos 

eros da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (descrito no 

) não faculta, por si só, uma matriz de conhecimento suficiente para 

estruturar um plano de gestão à escala regional dos recursos hídricos subterrâneos. 
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para aplicação desta 

se que a mesma se baseou no cálculo dos valores de vazão total 

na bacia hidrográfica (superficial e subterrânea). Esta estimativa foi obtida através da 

vez, o escoamento 

superficial foi quantificado a partir da análise de dados fluviométricos. Finalmente, 

eros considerando a vazão 

, diminuindo a este valor a componente de vazão 

Estes cálculos permitiram uma análise integrada do balanço hídrico à escala regional 

constituem as 34 

se que a estimativa assim 

para a vazão subterrânea anual média na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. Considerando que a reserva explotável destes 

média ou vazão média, obtém-se assim 

. A desagregação deste valor pelas 34 unidades de gestão do 

, no qual se apresenta o resumo da 

bacia hidrográfica na Bacia do S. Francisco obtida 

Os valores apresentados nos parágrafos anteriores do presente subcapítulo deste 

permitem a avaliação da 

incerteza relativamente ao estado atual do conhecimento acerca das disponibilidades 

de recursos hídricos subterrâneos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

indicia que a estimativa de disponibilidade hídrica 

eros, considerando 

cada um deles individualmente, subestima as potencialidades deste tipo de recursos à 

se que o conhecimento individual dos 

eros da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (descrito no 

uma matriz de conhecimento suficiente para 

regional dos recursos hídricos subterrâneos.  
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Existem exceções a esta regra geral, da qual sobressai claramente o caso do 

Aquífero Urucuia , onde os dados já existentes e os esforços em curso permitem 

inverter esta tendência a curto prazo. 

Nos demais casos para os quais existem alguns estudos

trabalho estruturado que permitam antever uma situação de soluções de curto prazo 

para solucionar os problemas de deficiência do conhecimento hidrogeológico 

existentes.  

Por outro lado, a estimativa de balanço regional baseada na análise de dados de 

precipitação, evapotranspiração real e vazão na rede hidrográfica (descrito no 

subcapítulo 2.3.4 ) acrescenta valor à forma como até à atualidade se tem encarado o 

caminho para fazer face às

A estratégia seguida consistiu no uso de informação credível, de grande qualidade, 

gerada pela administração pública brasileira (EMBRAPA) que, tanto quanto é dado 

conhecer, é pela primeira vez posta à disposição para a análise 

gestão da água na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

A desvantagem desta segunda forma de calcular o balanço consiste na sua limitação 

em atribuir taxas de recarga para cada sistema aquífero individualmente. Isto acontece 

porque não existem dados de vazão superficial para cada um deles (isso exigiria a 

instalação de fluviômetros a montante e jusante de cada sistema aquífero nos 

principais rios). 

De acordo com esta realidade existem assim dois balanços, colocando

de como estabelecer valores para a gestão da água em cada a

gestão da bacia, uma vez que para efeitos de regulamentação tem de se estabelecer 

um valor no qual se baseiem os critérios de outorga. 

Com este fim, estabeleceu

anteriores.  

Neste terceiro cenário, os locais onde as taxas de recarga são melhor conhecidas 

mantêm-se inalteradas relativa
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a esta regra geral, da qual sobressai claramente o caso do 

onde os dados já existentes e os esforços em curso permitem 

inverter esta tendência a curto prazo.  

ais casos para os quais existem alguns estudos, não sobressaem linhas de 

trabalho estruturado que permitam antever uma situação de soluções de curto prazo 

para solucionar os problemas de deficiência do conhecimento hidrogeológico 

o, a estimativa de balanço regional baseada na análise de dados de 

precipitação, evapotranspiração real e vazão na rede hidrográfica (descrito no 

) acrescenta valor à forma como até à atualidade se tem encarado o 

caminho para fazer face às dificuldades existentes.  

A estratégia seguida consistiu no uso de informação credível, de grande qualidade, 

gerada pela administração pública brasileira (EMBRAPA) que, tanto quanto é dado 

conhecer, é pela primeira vez posta à disposição para a análise do balanço hídrico da 

gestão da água na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

A desvantagem desta segunda forma de calcular o balanço consiste na sua limitação 

em atribuir taxas de recarga para cada sistema aquífero individualmente. Isto acontece 

e não existem dados de vazão superficial para cada um deles (isso exigiria a 

metros a montante e jusante de cada sistema aquífero nos 

De acordo com esta realidade existem assim dois balanços, colocando

como estabelecer valores para a gestão da água em cada aquífero e unidade de 

gestão da bacia, uma vez que para efeitos de regulamentação tem de se estabelecer 

um valor no qual se baseiem os critérios de outorga.  

estabeleceu-se um terceiro cenário de balanço baseado nos dois 

Neste terceiro cenário, os locais onde as taxas de recarga são melhor conhecidas 

se inalteradas relativamente ao balanço obtido no subcapítulo

 

a esta regra geral, da qual sobressai claramente o caso do Sistema 

onde os dados já existentes e os esforços em curso permitem 

não sobressaem linhas de 

trabalho estruturado que permitam antever uma situação de soluções de curto prazo 

para solucionar os problemas de deficiência do conhecimento hidrogeológico 

o, a estimativa de balanço regional baseada na análise de dados de 

precipitação, evapotranspiração real e vazão na rede hidrográfica (descrito no 

) acrescenta valor à forma como até à atualidade se tem encarado o 

A estratégia seguida consistiu no uso de informação credível, de grande qualidade, 

gerada pela administração pública brasileira (EMBRAPA) que, tanto quanto é dado a 

do balanço hídrico da 

A desvantagem desta segunda forma de calcular o balanço consiste na sua limitação 

em atribuir taxas de recarga para cada sistema aquífero individualmente. Isto acontece 

e não existem dados de vazão superficial para cada um deles (isso exigiria a 

metros a montante e jusante de cada sistema aquífero nos 

De acordo com esta realidade existem assim dois balanços, colocando-se a questão 

ero e unidade de 

gestão da bacia, uma vez que para efeitos de regulamentação tem de se estabelecer 

nário de balanço baseado nos dois 

Neste terceiro cenário, os locais onde as taxas de recarga são melhor conhecidas 

subcapítulo  2.3.3.  
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Por outro lado, nos sistemas aquíferos menos estuda

gestão os valores de recarga considerados em estudo anteriores eram demasiado 

baixos (por exemplo, apenas 1% da precipitação), as taxas de recarga foram 

atualizadas, tendo em conta os seus tipos litológicos e os valores apres

áreas com características similares às de sistemas aquíferos melhor conhecidos. 

Este terceiro cenário de balanço não chega a um valor de recargas tão alto como o 

calculado no sub capítulo 2.3.4

mesmo, sendo por consequência aquele que se considera mais aconselhável como 

ponto de partida para estabelecer as estratégias de gestão das águas subterrâneas na 

bacia hidrográfica.  

No Quadro 85 e no Quadro 

balanço, de acordo com o qual a vazão total de águas subterrâneas na bacia é de 

1.827,9 m3/s, sendo as reservas explotáveis correspondentes a 20% deste valor,

seja, 365,6 m3/s.  

Tendo em conta todo o trabalho efetuado considera

recomendado para efeitos de planejamento e gestão de recursos hídricos, por 

acomodar e harmonizar todo o conhecimento que é possível na atualidade obter sobre 

a hidrogeologia da área em estudo.
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Por outro lado, nos sistemas aquíferos menos estudados (nos quais para efeitos de 

gestão os valores de recarga considerados em estudo anteriores eram demasiado 

baixos (por exemplo, apenas 1% da precipitação), as taxas de recarga foram 

atualizadas, tendo em conta os seus tipos litológicos e os valores apres

similares às de sistemas aquíferos melhor conhecidos. 

Este terceiro cenário de balanço não chega a um valor de recargas tão alto como o 

capítulo 2.3.4 . No entanto, aproxima-se de forma mais aceitável do 

mesmo, sendo por consequência aquele que se considera mais aconselhável como 

ponto de partida para estabelecer as estratégias de gestão das águas subterrâneas na 

Quadro 86 apresentam-se os valores calculados par

balanço, de acordo com o qual a vazão total de águas subterrâneas na bacia é de 

, sendo as reservas explotáveis correspondentes a 20% deste valor,

Tendo em conta todo o trabalho efetuado considera-se que este é

recomendado para efeitos de planejamento e gestão de recursos hídricos, por 

acomodar e harmonizar todo o conhecimento que é possível na atualidade obter sobre 

a hidrogeologia da área em estudo. 
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dos (nos quais para efeitos de 

gestão os valores de recarga considerados em estudo anteriores eram demasiado 

baixos (por exemplo, apenas 1% da precipitação), as taxas de recarga foram 

atualizadas, tendo em conta os seus tipos litológicos e os valores apresentados em 

similares às de sistemas aquíferos melhor conhecidos.  

Este terceiro cenário de balanço não chega a um valor de recargas tão alto como o 

se de forma mais aceitável do 

mesmo, sendo por consequência aquele que se considera mais aconselhável como 

ponto de partida para estabelecer as estratégias de gestão das águas subterrâneas na 

se os valores calculados para este novo 

balanço, de acordo com o qual a vazão total de águas subterrâneas na bacia é de 

, sendo as reservas explotáveis correspondentes a 20% deste valor, ou 

se que este é o valor mais 

recomendado para efeitos de planejamento e gestão de recursos hídricos, por 

acomodar e harmonizar todo o conhecimento que é possível na atualidade obter sobre 
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Quadro 85 – Valores de reserva renovável de águas subterrâneas

aquífero, resultante da harmonização dos balanços hídrico

obtidos a partir do estado atual do conhecimento hi drogeológico dos sistemas 

aquíferos e da análise integrada das vazões superfi

Domínio 
Aquífero 

aflorante 

Cárstico 

Complexo 

Marancó, 

unidade 

carbonática 

Complexo 

Santa 

Filomena, 

unidade 

carbonática 

Formação 

Barra Bonita, 

unidade 

carbonática 

Formação 

Caatinga 
6.030,8

Formação 

Gandarela 

Formação 

Olhos D’água 

Formação 

Salitre 
14.950,9

Formação 

Santana 

Grupo Bambuí, 

unidade 

carbonática 

30.426

Grupo 

Estância, 

unidade 

carbonática 

Granular Depósito 18.283,4
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de reserva renovável de águas subterrâneas

resultante da harmonização dos balanços hídrico s subterrâneos 

obtidos a partir do estado atual do conhecimento hi drogeológico dos sistemas 

aquíferos e da análise integrada das vazões superfi cial e subterrânea.

Área 

(km 2) 

Pmed 

(mm) 

Taxa de 

recarga  

Recarga 

(m3/ano) 

Recarga 

(m3/s)

13 586 10,0% 762.775 0.0242

0,2 603 10,0% 13.374 0.0004

40 622 10,0% 2.481.057 0.0787

6.030,8 672 10,0% 415.600.813 13,1786

74 1.390 10,0% 10.174.779 0,3226

10 586 10,0% 585.350 0,0186

14.950,9 692 10,0% 1.024.552.124 32,4883

788 675 10,0% 50.846.017 1,6123

30.426 1.170 10,0% 3.316.942.597 105,1796

853 630 15,0% 79.323.996 2,5153

18.283,4 943 23,5% 4.045.838.163 128,2927

 

de reserva renovável de águas subterrâneas , por sistema 

subterrâneos 

obtidos a partir do estado atual do conhecimento hi drogeológico dos sistemas 

cial e subterrânea.  

Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis 

(m3/s)* 

0.0242 0.005 

0.0004 0.0001 

0.0787 0.016 

13,1786 2,636 

0,3226 0,065 

0,0186 0,004 

32,4883 6,498 

1,6123 0,322 

105,1796 21,036 

2,5153 0,503 

128,2927 25,659 
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Domínio 
Aquífero 

aflorante 

Aluvionar 

Depósito Eólico 

Depósito 

Litorâneo 

Formação 

Aliança 

Formação 

Barreiras 

Formação 

Brejo Santo 

Formação 

Cabeças 

Formação 

Candeias 

Formação 

Candeias / 

Grupo Ilhas 

Indiscriminados 

Formação 

Curituba 

Formação Exu 

Formação Inajá 

Formação 

Marizal 
5

Formação 

Mauriti 

Formação 

Missão Velha 

Formação 

Penedo 

Formação 

Pimenteiras 

Formação 

Riachuelo 

 

Formação 
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Área 

(km 2) 

Pmed 

(mm) 

Taxa de 

recarga  

Recarga 

(m3/ano) 

Recarga 

(m3/s)

8.703 722 15,0% 902.273.461 28,6109

536 1.004 20,0% 107.231.678 3,4003

1.358 723 3,0% 30.039.981 0,9526

2.104 1.017 25,0% 519.337.692 16,4681

90 667 5,0% 2.998.051 0,0951

232 691 3,0% 4.807.729 0,1525

280 682 10,0% 19.573.425 0,6207

1.084 772 10,0% 88.264.923 2,7989

59 827 1,0% 413.113 0,0131

2.796 753 3.0% 54.279.959 1,7212

707 741 10,0% 55.335.405 1,7547

5.704.2 662 10,0% 367.100.493 11,6407

832 713 5,0% 33.807.892 1,0720

8,6 849 5,0% 367.326 0,0116

126 1.030 10,0% 13.060.090 0,4141

198 691 1,0% 1.370.044 0,0434

18 1.069 10,0% 1.950.814 0,0619

311 707 1,0% 2.197.019 0,0697
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Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis 

(m3/s)* 

28,6109 5,722 

3,4003 0,680 

0,9526 0,191 

16,4681 3,294 

0,0951 0,019 

0,1525 0,030 

0,6207 0,124 

2,7989 0,560 

0131 0,003 

7212 0,344 

7547 0,351 

6407 2,328 

0720 0,214 

0116 0,002 

4141 0,083 

0434 0,009 

0619 0,012 

0697 0,014 
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Domínio 
Aquífero 

aflorante 

Santa Brígida 

Formação São 

Sebastião 

Formação 

Sergi 

Formação 

Serraria 

Formação 

Tacaratu 

Grupo Brotas 

Grupo Coruripe 

Grupo Igreja 

Nova - 

Perucaba 

Indiscriminados 

Grupo Areado 1

Grupo Ilhas 

Grupo Serra 

Grande 

Grupo Urucuia 101

Fraturado 

Embasamento 

Fraturado 

Indiferenciado 

256

Grupo Bambuí, 

unidade 

terrígena 

160

Grupo Mata do 

Corda 

Grupo 

Paranoá, 

unidade 

terrígena 

Total 636

* 20% das reservas renováveis
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Área 

(km 2) 

Pmed 

(mm) 

Taxa de 

recarga  

Recarga 

(m3/ano) 

Recarga 

(m3/s)

355 733 15,0% 44.809.239 1,4209

111 693 1,0% 773.384 0,0245

57 971 10,0% 5.742.482 0,1821

2.998 755 15,0% 346.861.903 10,9989

6 707 1,0% 41.540 0,0013

268 1.004 10,0% 27.103.415 0,8594

230 971 10,0% 22.112.657 0,7012

1.2702 1.313 20,0% 3.469.706.742 110,0237

114 678 10,0% 7.659.669 0,2429

63,7 691 12,0% 5.281.186 0,1675

101.766 1.137 20,0% 23.362.578.332 740,8225

256.114 873 4,5% 9.919.415.924 314,5426

160.254 1.130 4,5% 8.998.559.696 285,3425

3.693 1.354 4,5% 227.046.137 7,1996

872 1.410 4,5% 55.021.688 1,7447

636.218,4   57.644.244.131 1.827

reservas renováveis 

 

Recarga  

/s) 

Reservas 

explotáveis 

(m3/s)* 

4209 0,284 

0245 0,005 

1821 0,036 

9989 2,200 

0013 0,0003 

8594 0,172 

7012 0,140 

0237 22,005 

2429 0,049 

1675 0,033 

8225 148,164 

426 62,909 

3425 57,068 

1996 1,440 

7447 0,349 

827,9 365,6 
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Os resultados mostram que aproximadamente 

subterrânea na bacia do S. Francisco ocorrem no sis tema aquífero Urucuia

sistema aquífero Urucuia tem na realidade grande importância no contexto hidrológico

da bacia hidrográfica do rio São Francisco, sendo inclusivamente o sistema a

com maior contribuição para o fluxo de base dos rios tributários da margem esquerda 

do trecho médio do rio São Francisco.

Pela extensão territorial que ocupam, destacam

sistemas aquíferos Embasamento Fraturado Indiferenciado e Grupo Bambuí

unidade terrígena, que no seu conjunto possuem cerca de 

explotáveis da bacia . 

Quadro 86 – Valores de reserva r

hidrográfica, resultante da harmonização dos balanç os hídrico

obtidos a partir do estado atual do conhecimento hi drogeológico dos sistemas 

aquíferos e da análise integrada das vazões superfi cial e

Região Sub-bacia

Alto 

Velhas

Jequitai

Rio de Janeiro/ Formoso

Entorno da Represa de Três 

Marias

Pará 

Paraopeba

Afluentes Mineiros do Alto S. 

Francisco

Médio 

Alto Grande

Alto Preto

Carinhanha (MG/BA)

Corrente

Margem Esquerda do Lago 

de Sobradinho

Médio/Baixo Grande

Pacuí 

Pandeiros/Pardo/Manga

Paracatu
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Os resultados mostram que aproximadamente 41% das disponibilidades de água 

subterrânea na bacia do S. Francisco ocorrem no sis tema aquífero Urucuia

ero Urucuia tem na realidade grande importância no contexto hidrológico

da bacia hidrográfica do rio São Francisco, sendo inclusivamente o sistema a

com maior contribuição para o fluxo de base dos rios tributários da margem esquerda 

do trecho médio do rio São Francisco. 

Pela extensão territorial que ocupam, destacam-se também as disponibilidades dos 

Embasamento Fraturado Indiferenciado e Grupo Bambuí

unidade terrígena, que no seu conjunto possuem cerca de 33% dos recursos 

Valores de reserva r enovável de águas subterrâneas, por sub

hidrográfica, resultante da harmonização dos balanç os hídrico s 

obtidos a partir do estado atual do conhecimento hi drogeológico dos sistemas 

aquíferos e da análise integrada das vazões superfi cial e  subterrânea.

bacia  
Reservas reguladoras 

(m3/s) 

Reservas explotáveis 

Velhas 59,12 

Jequitai 25,29 

Rio de Janeiro/ Formoso 23,25 

Entorno da Represa de Três 

Marias 
49,34 

 24,53 

Paraopeba 24,30 

Afluentes Mineiros do Alto S. 

Francisco 
28,39 

Alto Grande 263,58 

Alto Preto 6,84 

Carinhanha (MG/BA) 107,16 

Corrente 236,11 

Margem Esquerda do Lago 

de Sobradinho 
59,74 

Médio/Baixo Grande 164,79 

 33,25 

Pandeiros/Pardo/Manga 101,51 

Paracatu 154,29 

 

do rio São Francisco: 265 

41% das disponibilidades de água 

subterrânea na bacia do S. Francisco ocorrem no sis tema aquífero Urucuia . O 

ero Urucuia tem na realidade grande importância no contexto hidrológico 

da bacia hidrográfica do rio São Francisco, sendo inclusivamente o sistema aquífero 

com maior contribuição para o fluxo de base dos rios tributários da margem esquerda 

também as disponibilidades dos 

Embasamento Fraturado Indiferenciado e Grupo Bambuí , 

33% dos recursos 

enovável de águas subterrâneas, por sub -bacia 

 subterrâneos 

obtidos a partir do estado atual do conhecimento hi drogeológico dos sistemas 

subterrânea.  

Reservas explotáveis 

(m3/s)* 

11,82 

5,06 

4,65 

9,87 

4,91 

4,86 

5,68 

52,72 

1,37 

21,43 

47,22 

11,95 

32,96 

6,65 

20,30 

30,86 
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Região Sub-bacia

Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro

Urucuia

Verde Grande

Verde/Jacaré

Submédio 

Brígida

Curaçá

Curituba

Garças/GI6/GI7

Macururé

Moxotó

Pajeú/GI3

Rio do Pontal

Salitre

Talhada/Riacho Seco

Terra Nova/GI4/GI5

Baixo 

Alto Ipanema

Baixo Ipanema/Baixo São 

Francisco (AL)

Baixo São Francisco (SE)

* 20% das reservas renováveis

Devido à significativa disponibilidade de água do sistema aquífero Urucuia, as 

bacias Corrente e Alto Grande possuem cerca de 27% das disponibilidad es 

água subterrânea da bacia do S. Francisco.

Quadro 87 – Resumo da disponibilidade subterrânea, por região f isiográfica.

Região 

Alto 

Médio 

Submédio 

Baixo 

Total

* 20% das reservas renováveis
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bacia  
Reservas reguladoras 

(m3/s) 

Reservas explotáveis 

Paramirim/Santo 

Onofre/Carnaíba de Dentro 
71,39 

Urucuia 81,35 

Verde Grande 60,36 

Verde/Jacaré 56,10 

Brígida 12,67 

Curaçá 16,07 

Curituba 5,00 

Garças/GI6/GI7 6,21 

Macururé 17,62 

Moxotó 16,78 

Pajeú/GI3 29,81 

Rio do Pontal 7,14 

Salitre 22,73 

Talhada/Riacho Seco 1,62 

Terra Nova/GI4/GI5 8,48 

Alto Ipanema 7,91 

Baixo Ipanema/Baixo São 

Francisco (AL) 
26,51 

Baixo São Francisco (SE) 18,64 

Total  1.827,89 

* 20% das reservas renováveis  

Devido à significativa disponibilidade de água do sistema aquífero Urucuia, as 

Alto Grande possuem cerca de 27% das disponibilidad es 

água subterrânea da bacia do S. Francisco. 

Resumo da disponibilidade subterrânea, por região f isiográfica.

Reservas reguladoras 

(m3/s) 

Reservas explotávei

(m3/s)

234,22 46,85

1.396,47 279,30

144,13 28,82

53,06 10,61

Total  1.827,89 365,58

* 20% das reservas renováveis  

 

Reservas explotáveis 

(m3/s)* 

14,28 

16,27 

12,07 

11,22 

2,53 

3,21 

1,00 

1,24 

3,52 

3,36 

5,96 

1,43 

4,55 

0,32 

1,70 

1,58 

5,30 

3,73 

365,58 

Devido à significativa disponibilidade de água do sistema aquífero Urucuia, as sub-

Alto Grande possuem cerca de 27% das disponibilidad es de 

Resumo da disponibilidade subterrânea, por região f isiográfica.  

Reservas explotávei s* 

/s) 

46,85 

279,30 

28,82 

10,61 

365,58 
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Disponibilidades de águas subterrâneas (Mapa 60 do Volume 9, 
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do Volume 9, reduzido). 
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