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RESUMO: Tendo em vista a escassez de recursos hídricos superficiais em regiões semi-
áridas, as reservas de água subterrânea constituem-se como fontes alternativas de extrema 
importância para suprir as necessidades diárias dos habitantes dessas localidades. O presente 
estudo foi desenvolvido com o intuito de integrar informações já existentes e disponibilizadas 
gratuitamente, tais como dados de poços do SIAGAS, mapa de solos do IBGE, imagens dos 
satélites Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-2 e SRTM 1 Arc-Second Global, dentre outros dados, a 
fim de se identificar áreas favoráveis à exploração de água subterrânea no município de Casa 
Nova no extremo noroeste da Bahia, na região do Médio São Francisco. A área de estudo 
insere-se no contexto da Zona Externa da Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal, 
bordejando a porção setentrional do Cráton do São Francisco, área com expressiva exposição 
de rochas cristalinas o que torna a ocorrência de uma acumulação hídrica limitada. O trabalho 
consiste em análise multicritério que tem como propósito aplicar pesos e determinar valores 
para diferentes variáveis físicas possibilitando assim examinar inúmeros aspectos com ampla 
distribuição espacial. Foram utilizados oito mapas para a integração de dados cujas 
características são definidas como essenciais para a ocorrência de reservas de água 
subterrânea: (1) Hidrogeologia, (2) Solos (3) CoKrigagem ordinária por meio de dados de 
capacidade específica e vazão de poços; (4) precipitação média anual; (5) densidade de 
drenagem; (6) densidade de lineamentos estruturais; (7) declividade do terreno e (8) uso e 
ocupação do solo. Cada mapa expressa um indicador de favorabilidade para ocorrência de 
aquíferos locais, sendo que a ordem em que aparecem não necessariamente determina sua 
importância ou valor nas análises. Os valores dos pesos para a álgebra de mapas foram 
obtidos através de análise hierárquica (AHP), onde um grupo de geocientistas foi consultado 
para que avaliassem as diferentes variáveis e as comparassem entre si. Os resultados 
adquiridos da integração dos mapas indicam que as áreas com maior favorabilidade para 
exploração de água subterrânea estão concentradas, principalmente, no sul do município onde 
ocorrem rochas porosas derivadas de paleodunas e que representam, na presente pesquisa, o 
domínio intergranular do mapa hidrogeológico, já nas porções dominadas por rochas 
cristalinas, a presença de água é favorecida, principalmente, pela existência de lineamentos 
estruturais associados ao fraturamento dessas rochas. Estudos anteriores já apontavam, por 
meio de dados de poços e trabalhos de campo, a expressiva capacidade de acumulação de 
água no domínio intergranular, sendo este um aquífero de grandes dimensões. Porém faz-se 
necessário mais pesquisas de campo a fim de se determinar não apenas a presença de água 
nos locais apontados com maior favorabilidade, como também para verificar a qualidade desse 
recurso. 
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