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Mudanças climáticas globais e os efeitos nas águas subterrâneas

Mudanças nos padrões de recarga dos aquíferos: função das 
variações dos componentes do ciclo hidrogeológico

 Elevação do nível do mar: causando intrusões salinas em aquíferos 
e rios e lagoas

Abstraction patterns
Sociologists/Managers

/PopulationAlson et al. (2009)

Ocean water rise
Climatologists/Physicists

Recharge and GW 
circulation patterns

Hydrogeologists/Climatologists

Mudanças no consumo e uso de água nas cidades (efeito indireto): 
aumento no uso da água subterrânea pelo aumento da demanda e pela 
redução da oferta de água superficial



Contexto do estudo

 3,7 M habitantes, forte incremento                                              
desde 1970

 Abastecimento público de água (Compesa)                              
baseado em fontes superficiais e                                                     
localizadamente águas subterrâneas.

 Secas severas associadas ao                                                                    
El Niño (1998-1999, -65 % das chuvas) 

 Deficiências (periódicas) no                                                                        
abastecimento de água, induzindo a perfuração de poços privados na 
região central de Recife e Boa Viagem (>13.000 poços privados) 

 Aumento da salinidade de poços privados (origem desconhecida), 
e redução de níveis do aquífero (> custo de extração de águas)

Água subterrânea e o aumento da segurança hídrica



• Atividade 7: Disseminação e valorização da informação -
CPRM

• Atividade 6: Cenários futuros climáticos e de uso da água –
BRGM-INPE

• Atividade 5: GIS & Sensoriamento remoto – GeoHyd

• Atividade 4: Percepção social da água em várias escalas -
UoLiles

• Atividade 3: Origem da contaminação e da salinização - USP

• Atividade 2: Conhecimento hidrogeológico e modelação 
numérica - UFPE

• Atividade 1: Coordenação do projeto USP-BRGM-UFPE

Projeto Coqueiral



Objetivos

 Entender os mecanismos de salinização e de contaminação 
antrópica das águas subterrâneas no Recife

 Avaliar os impactos nos aquíferos com alterações nas condições 
hidrológicas impostas pelas mudanças climáticas globais (redução da 
recarga, alteração dos níveis do oceano, aumento da demanda por 
água subterrânea)

 Propor ferramentas eficientes de gestão das águas subterrâneas



Métodos

Mecanismos prováveis de salinização das águas subterrâneas

Intrusão salina  induzida 
por bombeamento 

Mistura com águas salgadas 
de canais e rios

Paleo-mangues com águas 
salinizadas

 Organização dos dados em GIS

 Análise de água em poços selecionados (inorgânicos, isótopos -
δ2H; δ18O; 87Sr/86Sr), datação das águas

 Modelação numérica dos aquíferos, incluindo cenários 
climáticos variáveis

 Padrões de uso da água e alternativas de superação da falta de 
água em diferentes partes da cidade

 Proposição de uso da água subterrânea e superficial 
objetivando o aumento da segurança hídrica da região 
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Recharge T (°C)

 Sistema raso (Boa Viagem)
Temperatura atmosférica atual : 25°C
Presença de gases antrópicos (CFC SF6)

 Sistema profundo (Cabo e Beberibe)
 Período glacial (10-30 Ka) T°Catm= 15 °C
 Ausência de gases antrópicos

Beberibe

Tmean= 24,0°± 4, 9C + CFC
Boa Viagem

Tmean= 17,5±5,9°C

Cabo

Tmean= 15±3, 9°C

Condições de recarga: temperatura de recarga

 Gases Nobres (Ar, Ne, N2)



Prováveis mecanismos de salinização

Estuary: High Mineralization due to tide 
influences

BEBERIBE
-Punctual Moderate Cl 
inland

BOA VIAGEM
-Moderate Cl Influence potentially due to anthropogenic 
influences

CABO
-Half of points, low  Cl
-High [Cl] close to the estuary

Mixing with
salty water at surface 

Paleoenvironments



Modelação numérica e cenários futuros

 Cenários futuros de recarga e variação dos níveis do mar e dos 
canais e rios

 Cenários futuros de demanda pela água (espacial e temporal), 
baseado na fragilidade do sistema superficial e das exigências sócio-
econômicas da população

 Modelo numérico Marthe (3D, EF)

 Proposição de instrumentos de gestão dos recursos hídricos 
subterrâneos e superficiais, com perspectivas de aumento da 
segurança hídrica da população
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