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Data obtained from reports and publicatÍons on ceology,
Hidrogeology, Hídrochemistry, ceophysics and Ctimatology of the

Potiguar Basln complernented by new data from tube wells, dug
wells and sprÍngs have been utilÍzed in making a detailed study
of the physical environment of the JandaÍra aguifer,
On the basis of thls study ft has been posslble to make an
analysis and synthesís of li.thological, dimensional and.hydrody
namlcal characterístics of the aguÌfer, its mechanisms of rg
charge and discharge, circulatf,on pattern, reserves, hydroche
q¡stry and qualíty of stored waters, water exploitatlon
tech

nLques and different, uses
Tt¡e JandaÍra aqujfer

of waters.
is located Ln Èhe upper portion of
the JandaÍra Formation, covers an area of. 16 278 km2, has mean
saturated thickness of I50 m and is characteristi cally an uncon
flned aqulfer. It Ìs hydraulically connected with the r:nderlying
Açu aquifer and along a narrow strip near the atlantic border
wlth the overlying Dunas-Barreiras aqulfer.
Considering the space varlaÈion of the lltological com
position, joint,s and faults, evÍdences of karst.ification
and
also tàe broad range of the transmissívity and speclflc capacity
values, it is possible to say that the JandaÍra ls an het.eroge
nous and anisotropic aguifer, with characterí sti caL karstic flc¡,¡¡.
Ihe mos t, signiflcant underground flow has its origin in
the southern parts, near the contact of the JandaÍra and Açu
fornations, with flow toward the ocean under a mean hydraullc
_?
gradient of L0 ". There are also secondary flows to$¡atd the Jg
guaribe, Mossoró, Açu and Mulungu valleys, behavlng drains llke,
conducting groundwater through their aJ.luvia1 pIaíns toward the
ocean, \"rith no manifest,ations of surface flow.
Rainfall is the'main source of aquifer recharge and .envi
ronmentaL isotopes st,udies show that r.raters are subjectecl to
i-ntensive evaporation before reachlng the aquifer. stored wate¡Ë
can be divided in chloride (52t), carbonat.e (21*) , sulfate (6gt)
and a

mixed one (218)

.
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, Most of the aqulfer is included 1n the Rio Grande do Nor
te State where 853 wel1s were Lnventoried in 1979, with an
exploltatlon rate of 3,6 x 106m3/year. lfaters
were used
for varLous purposes, being domestic and livestock the maln
uses .

Concentration of some vrater
constituent,s, when
compared with tle requÍrements specified for human consumption,
showed values higher than the maxfmun a1lowable limits: 69t of
the samples h.ad higher values of TDS (total Dissolved Solids),
958 had hígher hardness values, 778 showed higher ¡4g, concen

tratlons and 968 vrere outside the recommended fruorfde concen
tratlon interval.
Concerning agricultural uses these waters can be applf.ed
on crops with hÍgh torerance for salt content and in so1ls wlth

hlgh permeability and good draÍnage. Hor¡rever some excess vrater
must be used to induce sa1t, lixiviation in soits.
In their nat,ural state,hr.aters of JandaÍra aquifer are not,
sul-tabre for industrial uses mainly due to their incrustation
characteri sti cs .
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RESUMO

Utilizafido-se de dados levantados a partlr de relatórlos e
publlcações diversas sobre Cllmatologla, Geologia, Geoffsica,
Hldrogeologla e HldrogeoquÍnlca envolvendo a Bacia potiguar e
lnventariação complementar de poços tubulares, cacimbas e fon
tes, foram feLtos esÈudos especÍficos que perrnJ.t,iram o conheci

ffsico, analisado como un slstema amplo no. qual
está insefido o aquffero JandaÍra. Sobre essa base de conheci
mentos fol possÍvel então o aprofundamento, análise e sÍntese
dos conhecimentos sobre o aquffero no que concerne ãs suas cg
racterfstlcas titológicas, dimenslonais e hidrodinâmicas, aos me
canismos de recarga e circulação das águas, ãs suas reservas, ã
mento do meio

caracterização hidroquímica e qualidade das águas armazenad.as, ã
engenharia de captação d.os recursos e aos usos a que se desti
nan as águas explotadas.
O aquffero JandaÍra lnstala-se na porção superior da Forma
ção JandaÍra da Bacia Pot.lguar, con um domlnio ite 16 278 km2 e
uma espessura médta saturada da ordem de 150 n, aÞresentando-se
caracteri sticamente livre na malor parte do dornÍnio. Conexões
hidrãullcas existem ent.re eIe e a unldade sotoposta, o aquifero
Açu, da mesma forma que numa estrelt.a faixa junto à orla at1ân
Èica ocorre conexão com o sistema aquífero Dunas -Barreiras , a

ele sobreposto.

Conslderadas a grande variação espacial da constituição J-i
toIógica dos calcários da Formação JandaÍra, as descontinuida

des, as evldências de carstiflcação e ainda a.amplitude dos ve
Iores de vazão especfflca e de transmls sividade, o aquífero Jan
dafra se apresenta heterogêneo e hldraullcamente anlsotröplco,
promovendo circulação típl"cament.e cárstica no seu interior.
O fl"uxo subterrâneo nais expressivo parte das áreas de re
carga geralmente situadas a sul. nas proximldades do contacto
entre as formações Jandafra e Açu, e interiorlza ês águas no do
mfnlo do aquÍfero, Ievando-as com gradientes médios da ordem
de L0-1", até os seus exutórlos junto ao oceano. SecundariamenÈe
o fluxo se faz em direção aos vales dos rios Jaguarlbe,l,lossoró,
Açu e Mulungu, que funcionam então como verdadeiros drenos, sem
contudo constltuir fluxo superficlal , conduzÍndo-as ao oceano,
provavelmente atravês dos seus aluviões
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A recarga do aquffero se processa essenclalmente por ãguas
pluvlals e estudos de 1sótopos ambientals revelara¡n que .essaå
águas são submetldas a lntenso. processo de evaporação antes de
partlcíparem das reservas aquÍferas. Das suas reservas partlc!
parn 528 de águas cloretadas, 21* de águas bicarbonatadas, 6E de
águas sulfatadas e 2LE de águas mistas.
O acesso às reservas aquíferas é geralmente feito por cap
tação através de poços tubulares que at,ingirarn profundidade mé
xÍma de 300 n. No Estado do Rio crande do Norte, cfue cobre a
maiot parÈe da superfÍcle de domÍnio do aqì¡Ífero JandaÍra, fo
ram cadastrados 853 poços tubulares em 1979, que expÌotam cerca
de 3,6 x 106m3/a de águas do aquÍfero, dest,inando-as aos mais
diversos usos, sobressaindo-se no entanto o abastecimento domés
tico e pecuário.
Quando se comparam os teores de alguns dos constlt,uintes
das águas do aquífero JandaÍra com padrões esta.belecidos em le
gistação especÍfica, essas águas são lnsatls fatõrlas , para consu
mo hu¡nano. Dentre as amostras consíderadas, grandes percentuais
ultrapassam os valores ou intervaLos recomendados tals como 69g
para valores de TSD (Total de Sólidos Díssolvidos) , 958 para Du
reza total , 77E para teores de Ì4agnéslo e 968 para teores de
F1úor.
No que concerne ã adequação para usos na agrlcultura pôde-se constatar que devem ser somente aplicadas em culturas com

alta tolerância a sals e em solos de alta permeabilldade e boa
drenagem, devendo-se empregar água em excesso para promover a
lixiviação de sais.
seu estado naturaL as águas do aquÍfero JandaÍra não são
adequadas parä consumo industrial devÍdo principalmente ao seu
caráter essencialmente i.ncrustante.
Em

MONOGRAFIA DO AQUÍFERO JANDAÎRA DA BACIA POTIGUAR

1

INTRODUçÃO

A Bacia potlguar, também denomlnada Bacla do Apodi, está
situada no extremo nordeste do Brasil, entre os paralelos 4o1O'
e 5o5ors e os meridianos 35000' e 3go20,w. ocupa una superfÍcie
emersa de aproximadamente 25 000 km2, dominando a metad.e se
tentrional'do Estado do Rio Grande do Norte e uma estreita f.l
xa no extremo nordeste do Estado do Cearã. Est.ende-se na dire
ção E-W por aproxÍmadamente 300 km, com a maior largura na por
ção ocidental , atingindo cerca de l-20 km, estreitando-se para
leste onde se reduz a apenas 40 km, dando lugar .à denomìnada
Bacia Pe rna.rnbuco- p araÍ b a (FIGURA lI.
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FIGURÄ, 1

Locallzação da Bacia not:.guar

limites da Bacla potiguar ocorrem apro
ximadament.e ao longo de uma J.inha que, de oeste para leste, une
as cidades de Aracati (CE), Jaguaruana (CE), Russas (CE), Limoei
ro do Norte (CE) , Potiretama (CE), Apodi (RN) , Caraúbas (RN)
Upanenìa (RN) r Açu (RN), Afonso Bezerra (RN), pedro Avelino (RN),
No continente os
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João Câ¡nara (nN), Ceará-l{irlm CFN ) e Natal (.RN)
rlna os seus límites são alnda desconhecidos.

Na

parte

subma

Resultante de um tectonlsmo relativamente brando de dlst,en
são crustal que gerou uma calha perlctrinal com mergulho para
nordeste - para o oceano, a Bacla potlguar, em sua porção emer
sa, contém sedlmentos paleozólcos, representados pelas forma
ções Pendência (folhelhos, siltltos e arenitos) , Açu (arenitos
finos a grosseiros e siltltos argilosos) e Jandaíra (caIcários,
margas, slltitos, dolonitos e folheLhos) e sedimentos cenozói
cos representados pelo Grupo Barreiras (areias fLnas a mêdias
com lntercalações argilosas) , aluvíões e dunas.

1.1

O contexto hidrogeolóqico da Bacia potiguar

Na Bacia Potiguar destacan-se duas unl-dades agufferas de
ocorrência regional, reconhecidas desde os primelros estudos hi

drogeológicos realizados na ã.rea, a saber:

aqulfero Açu - representad.o, via de regra, pela porção basal
da Forrnação Açu; unidade aquffera constituÍda por uma camada
com porosidade primãria lntersticial na qual predominam condi
ções de semiconfinamento;

.

Aquffero Jandalra - sobretr)osto ao anterior, representado pela
porção superior de seqllência carbonática da Formação Jandaira;
unldade aquÍfera constituÍda por uma camada com porosldade
predomÍnantemente secundãria (por fraturamento e carstiflca
ção), apresentando-se localmente Iitologlcamente heterogê
nea e hidraulicamente anisoÈróptca, com circulação cárstica;
porêm regionalmente considerada honogênea, e isotrópica, com
predomÍnio de condições livres na maior parte de seu domÍnio.
As duas unidades aquÍferas apresentam-se superpostas e em
conexão hidráuLica através de uma camada pouco perrneåveì., cor
respondente ã porção lnferior da Formação Jandalra e superfor
da Formação Açu .
Sobrepondo-se ao aquÍfero JandaÍra, em uma est,relta faixa
e¡n sua porção nort,e, estão presentes os sedlmentos do grupo Bar
reiras e as dunas que, em algumas áreas, podern se constituir em
um sisterna aquÍfero livre
Dunas -Barrelra s , onde exerce influên

cla hldráulica e hldroquÍmica sobre o aquÍfero JandaÍra.
Devldo à extensa ãrea de domínio do .aquíf ero
JandaÍra
Í6 278 km2) e devido também à facllidade de acesso ao recurso
hidrlco, por ser a Formação Jandafra afloiante na malor parte do
seu domfnio (LO 2gB km2), esse aquÍfero se reveste d,e extrema
lmportâncla no suprimento de água para consumo humano e animal
dessa região semi-ár1da. Assin é que dos 1 300 poços cadastra
dos pelo Instituto de pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo-fPT na área da Bacla potiguar, 760 deles captam ãguas do

Aqulfero Jandafra (IPT, 1982).

I.2 Objetivog da Monoqrafia do AguÍfero JandaÍra
Os estudos hidrogeológicos até agora realizados na Bácia
Potiguar tornaram evidente a necessidade de um estudo especifi
co do Àquifero Jandaíra. Esta monografia tem como objetj.vos ana
lisar' aprofundar e sintetizar os conheclmentos hidrogeológicos
até agora adquiridos através dos diferentes estudos reaLizados
na área da Bacia Potiguar e que envolveram o Aquífero JandaÍra.
Tal investigação e sintese têm suas bases no que concerne ã quan
t.1f icação d.os recursos hidricos do Aguifero Jandaira, ã caract.e
rização hidroquirnica, aos mecanismos de recarga e circulação das
águas, ã engenharia de captação desses recursos e aos usos a que
se destinam as águas explotadäs.
1.

3 Metodologia

ceral_

Para a consecução dos objetivos propostos para esta Mong
j.a,
graf
consíderou-se a necessidade, por um lado, do conhecÍmen
Èo do melo flsico a ser analisado como um sistema ampl_o que
abrlga o Aqulfero JandaÍra e, por outro, da avaliação da inte
ração do Homem com esse sistema, que se processa através do aceq
so e uso dos recursos hÍclricos desse aquÍfero. Esses conhecimen

tos para a análise e avaliação, juJ_gou-se possÍve1 serem obti
dos através das atividades a seguir expostäs.

a)

LeÐantdmentos

It'iL:

Li

ognã.

¡.i

eos.

Levantamento de llteratura que incluisse a Bacla potiguar
e que contlvesse dados de interesse nas segulntes áreas: Geolo
gla, Geomorfologia, GeofÍsica, Pedologia, l.tidrogco log ia ,
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Hldrologia de Superficle (Pluvlonetrla e Fluvlometrla) e C1ima
tologla. A anáIlse da llteratura selecionada permitlu a conpíla
ção dos dados de lnteiesse para os estudos reallzados nos dife
rentes campos das lnvestlgações, con os quais fol possível a ela
boração de mapas, relações, tabelas, gráficos, et,ê.
Considerando-se o ponto d'ãgua como a principal fonte de
informações para os estudos hldrogeol6gicos, procurou-se, nesta
fase, correlacionar os pontos lnventarlados pelas diferentes en
tldades que desenvolveram os estudos. Dificuldades de correLa
ção, impediram porém, a utilização de grande parte de dados con

tldos nos documentos.

b)

Complenentação de dados

e infonnações

Novos dados de int,eresse foram levantados junt.o à Compa
nhia de Desenvolvimento de Recursos Minerals do Rio Grande do
Norte - CDM/RN, entidade estatal construtora de poço.s tubulares
e que a¿ua na área de estudos. Assim foram obtidos novos dados

de construção de poços, de ensaios de bombeamento e de anállses
flsico-guímicas de água. Para o cadastramento de poços I comple
rentar ao efetuado pelo IPT, foram ut.ilizadas as folhas topogrã
ficas em escala 1:100 000, da SUDENE, cuja articulação e codlfi
cação são apresentadas na FIGURA 2. Cada ponto cadastrado rece
beu o número da folha topográfica seguido do número de ordem de
cadastramento. A inventariação complementar ê apresentada no
ANEXO A.

c) I?atamento de d.ados obtídos
Os dados obtidos foram então sistematizados de acordo com
os objetÍvos de cada área de lnvestigação hidrogeológica para
possibilitar o tratamento dos mesmos, de acordo com as têcnicas
lnerentes a cada uma dessas áreas e que serão explanadas na apre
sentação dos temas desenvolvÍdos.
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FIGURA

2 - Articulação das folhas topográflcas , escala I:100 000.

BREVE HISTÓRICO DOS ESTUDOS IIIDROGEOLÓGICOS NA

BACIA

POTT

GUAR

A bibliografia referente a recursos hidricos subterrâneos
na área da Bacia Potiguar inclui estudos realizados no inicio
deste século. A partir de 1967, porém, a Superintendência do De
senvolvÍmehto do Nordeste SUDENE, (criada pela Lei 3692 de 15
de dezembro de L959) começa a publicar os resultados dos primei
ros est,udos hidrogeológicos sistemáticos realizados na ãrea.
Atualmente se dispõe de um bom número de publicações abor
dando aspectos hidrogeológicos da Bacia Potiguar. Citaremos a
seguir os trabalhos jã realizadosr €m seqflência cronológica de
sua publicação e as prÍncipais fontes de veiculação desses co
nhecimentos.
1910

Ministério da Vlação e Obras públicas, através da Inspetg
ria F'ederal de Obras Contra as Secas IFOCS, publica:
"Geg
graphia, Geologia, suprimento dtãgua, transporte e açudagem
nos estados orientais do Norte do Brasil: Ceará, Rio Grande do
Norte, Parahyba". (CRANDALL, 1910) .
O

L9L2

- A IFOCS publica: "suprimento d'ãgua no nordeste
(wARrNG, L9L2)

do

Brasil.

.

I 913

A IFOCS publica o primeiro trabalho sobre suprimento de água
subterrânea na região: "Geologj-a e suprimento de água subter
rânea no Rio Grande do Norte e Parahyba". (SOPPER, 1913).
-19

37

O Departamento Nacional da Produção lvlineral DNPM,
"Água Subterrânea Est.ado do Rio Grande do Norte".
1937).

publica:
(PAIVA,

19 54

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte

publica traball'ros

sobre águas subterrâneas, reaLLzados no bojo de estudos agro
geológi.cos: "As águas subterrâneas no Estado do Rio Grande do
Norte". (vAGEsAcK, 1954), em levantamento agrogeológico do es
.tado, elaborado por VAGBLER e outros.
L962

- A PETROBRÃS elabora o primei.ro estudo sobre água subterrânea
a nivel regional do Estado do Rio Grande do Norter êr¡ documen
to lntitulado: "Geological Summary and Ground Water potentj-al
of the Potiguar Basj-n in Rio Grande do Norte". (BLANKENNAGEL,
L962, inédi_ro) .
rgos

A SUDENE' contando com a cooperação técnica francesa (Associa
tion pour LrOrganisation des lfissions de Cooperation TechnlqueAsIÛc) iniciou um programa de formação de técnicos especializa
dos no campo da Hidrogeologla, GeofÍsica e perfuracão de po
ços na Bacia Poti-guar, selecionada como ,'Bacia Escora de Hi
drologla".
o DNPM publica dois trabalhos enfocando as águas subterrâneas
na Bacia Potiguar: "Reconhecimento hidrogeolõgico no vare Açu
do rlo Piranhas". (ARAúJO & RoDIS, 1965), iniciando-se assim
os estudos de semi-detalhe dentro do dominio da Bacia
pot!
guar' com sistematização metodológica especifica para estudos
hidrogeológicos

.

196 6

- A socledade Brasileira de Geologia publica nos anais do sim
pósio de Geologia do Nordeste: "FaÍxa sedimentar costeira(per
nambuco, ParaÍba e Rio Grande do Norte)
aspectos hidrogeoló
gicos (REBOUçAS, 1966) .
Lg67

- A superintendência de Desenvolvimento do Nordeste SUDENE pu
blica estudos hidrogeológicos rearizados no dominio da Bacia
Potiguar:
"Bacia Potiguar: est,udo hidrogeológico', (REBOUçAS e
1967) e "Estudo geral de base do vale do Jaguaribe
Às¡,trc, 1967).

outros,
(

SUDENE/

L969

A SUDENE publica ainda novos estudos hidrogeológicos no âmbi
to da Bacia Potiguar: "Ground lrfater in northeastern Brazil".
(SOUTO MÀIOR, 1969) e 'tBacia Potiguar
estudos por analogia
eIêtrica das condições de exploração das ãguas subterrâneas
do arenito Açu na regÍão de Mossoró, RN". (MANOEL FrLHo e ou
tros, 1969) . Este foi o primeiro estudo tentativo que se f.ez
para a utj-lização de modelos de simulação de aquÍfero da Ba
cla Potiguar.
197 0

- É a partir de L970 que a suDENE, atravês da "série Hidrogeolo
gla" começa a apresentar os trabalhos de maior importância e
repercussão no campp da Hidrogeologia Regional, com a pubri
cação dos fnventários hidrogeológicos básicos no nordeste en
volvendo a Bacia Potiguar. Assim temos:
"rnventário hidrogeológico básico do nordeste. Forha n9 r0.Ja
guaribe-NE". (MANOEL FILHO, L970) .
"rnventário hidrogeológico básico do nordeste. polha n9 r4. Ja
guarlbe-so". (cRUz & FR.A,NçA, lg70).
"rnventãrio hidrogeológico básico do nordeste. Folha n9 15.Ja
guaribe-SE". (ALBUQUERQUE, 1970) .
L97

T

- A SUDENE publica novo estudo hidrogeológico envolvendo a Ba
cia Potiguar: "As ãguas subterrâneas do nordeste: estimativas
prelÍminares". (REBoucAS & cAspARy, 1971).
L97 2

- A SUDENE publica "Hidrologia das secas: nordeste
(REBOUçAS,
r97

do

Brasi

1

"

I972).

3

nubllca o ,'ReconhecÍmento hidrocreolóqico da planície
aluviar do Apodir RN: definição preliminar de viabilidade pa
ra irricfação" (l,u\NoEL FrLHo , L971) .
A

I97

SUDENE

4

A SUDENE publica os resultados de novos estudos hidrogeotógi
cos envolvendo o clomÍnio cia Bacia potiquar, a saber:

"Estudo geoquimico prellminar das águas subterrâneas do nor
deste do Brasi1". (CRUZ & MELLO, Lg74).
'rCaracterização de äguas do nordeste brasileiro com isõtopos

ambientais". (LEAL et alii, L974) .
A partfr de Lg57, a Universidade Federal de pernambuco -UFpecom trabalhos independentes e também em convênio com diferen
tes entj_dades federais (SUDENE e MEC) e estaduais (CO¡l/nN,etc)
tem contribuido com estudos geológicos e hidrogeológicos em
diferentes áreas dos estados nordestinos, publicados através
de relatôrlospara graduação em Geologia. Assim, em Lg74 foram
publlcados vãrios trabalhos executados no domÍnio dos calcâ
rios da Formação Jandaira, tais como:
I'Aspectos geológicos e hidrogeolôgicos em ãreas
dos municÍpios
parazinho,
de Touros, Pedra Grande e
RN". (AGUIAR, Lg74).
"GeologJ-a e aspectos hidrogeológicos dos municÍpj-os de pedra
Grande, parazinho e João Câmara, RN". (ARRUDA prNTO, Lg74) .
"Geologia e aspectos hidrogeológicos em ãreas de municipios
de Touros, Pedra Grande e parazinho, RN,,. (OLI\ÆIRA, ]-g74).
"Geologia e aspectos hidrogeológicos em ãreas do
municÍpio
de são Bento do Norte, parazinho e pedra Grande, RN,,. (TEr)(Er
RA, 197 4) .
L976

a SERETE S.A. Engenharia, executa
estudo hÍdroqeorógico de detalhe e publica o "Estudo hidrogeo
tõgico do Baixo Açu".
O D¡OCS, em convênio com

- A SUDENE, em convênio com o DRN,/CONESp/OESA, efetua o "Estudo
de reconhecimento e Estudos hidrogeorógicos para
aproveita
mento integrado; região centro-oeste da Bacia potiguar e Ba
cias Costeiras da paraÍba e pernambuco Ãrea A,'.
l.977

- A SUDENE, atravês do convênio MINTER-SUDENE-DRN/MEC-UFPE-CT e
xecuta trabalhos de detarhe também no vale do rio Apodi, de!
tro do denominado "Estudo hidrogeológico da planÍcie aluvial
do Apodi, RN - Economicid.¡de de poços para irrigação',.
(sAN
TOS, I977).
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I
- o Departamento NacÍonal de obras contra as secas DNocsr €rn
convênio com a HrDRosERVrcE, elabora o ,'plano Diretor para o
aproveÍtamento dos recursos de solo e água no vale do Apodi,
L97

Rio Grande do Norte".
198 0

- A SIIDENE publica o "Plano de aproveitamento integrado dos re
cursos hídricos do nordeste do BrasÍl
Fase r" onde aborda
genêrica e resumidamente os recursos hidricos subterrâneos da
Bacia Potiguar.
L982

- A Secretaria de fndûstria e Comércio do Estado do Rio Grande
do Norte SIC,/RN em convônio com o Instituto de pesquisas Tec
nológicas do Estado de são paulo rpr, erabora o relatório
flnal do "Estudo hidrogeológico regional detalhado do Estado
do Rio Grande do Norte".
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3

FISIOGRÂFIA DA BACIA

POTTGUAR

3.1 Geomorfologla
A morfol-ogia da Bacia potiguar é caracterizada por uma cha
.pada relatlvamente p1ana, constituÍda pela seqtlêncÍa sedimentar
trabalhada ainda no Plioceno, que mergulha suavemente em dlreção
ao oceano. Essa felção na porção oeste da Bacia é conhecída gene
rlcamente pelo nome de Chapada do Apodi, representada pela super
fÍcie aflorante dos calcários da Formação JandaÍra (I'fApAS l_ e 3) .
Aí se encaixam os vales de dois dos principais rios da Bacia:
rio Apodi-Mossoró e rio Upanema-do Carmo. (MAPA 2) .
Nos limites sul e oeste da Bacia potiguar essa monotonia
é abruptamente lnterrompida por escarpas ond.e se apresenta uma
frente de "cuesta" instaLada no contato entre os catcários da
Formação .landaÍra e os arenitos e siltitos da Formação Açu a ela
sotoposta. Esse relevo de "cuestas" é encontrado desde o extre
mo noroeste dâ Bacia, a partl_r da Serra Dantas e Serrote dos
Porcos, ambas correspondentes a afloranentos de rochas cristali
nas no interlor da Bacia, seguindo ao longo da planÍcie aluvial
do.rio Jaguaribe até a cidade de Tabuleiro do Norte (cE) . Diri
ge-se depoÍs para sul- até Apodi (RN), desviando-se depois para
Leste, passando por Upanema (RN) , tornando-se gradativamente
atípica e completamente obliterada a leste do vale do rio Açu.
A partir daí então aparece de maneÍra reticente e com pequenos
desnfveis topogrãficos.
A topografia da Bacia potlguar é pouco acentuada e caracte
rizada pof um relevo muito pouco movlmentado, apresentando ca
tas de ]0 a 20 m junto ã costa, ascendendo gradualmente para o
interior, com a maior parte da ãrea da Bacia porém compreendlda
entre 0-150 m (MAPA l) . Esse rel_evo monótono é ãs vezes inter
rompido por vales abertos, de direção gerat NNE-SSW, correspon
dentes aos lineamentos estruÈurai.s dominantes do embasamento
crÍstalino, Èais como os vales dos rios Apodi-Mossoró, piranhas
-Açu e vales de nìenor expressão, com orientação aproximada N-S,
por vezes transversais ãs estruturas regionais como o vale do
rio do Carmo e do rio Cabugi -Mu lungu-^margoso,
Algumas áreas com altitudes mais pronunciadas e com dire
ção grosseiramente est.rbelecidâ SW-NE, se destacan nessa paisa
gem de platô (MÀpÀ 1)i

I2

a) no extremo noroeste da ãrea, a sudeste de Jaguaruana (.CE) ,
servlndo cono referencial de lf,mite entre os Estados do Ceará e
Rlo Grande do Norte, surgem a Serra Dantas, com altitude má
xlma de 232 m e o Serrote dos porcos, com 186 m, ambas sus
tentadas por rochas prê-cambrlanas quartzÍtlcasi

b) a noroeste de Mossoró se destaca

isolada enci
mada por sedimentos do crupo Barreiras (item 5.3.9) denomina
da Serra de Mossoró, que atinge 265 m de altitude¡
c) no extremo sudoeste da Bacla, a oeste da cidade de Apodi e
sustentada por sedimentos da Formação Açu (item 5.3.5) aprg
uma elevação

senta-se uma extensa ârea, topograflcamente a mais elevada da
¡rorção oeste da bacia, também servindo de referencial para a
divisa dos estados do Rio Grande do Norte e Ceårá, ramlfica
da em dol,s corpos:' o primeiro, con direção N-S e a1tÍtude má
xlma de 257 n¡ o segundo com direção E-!f e altÍtude máxima
de 285 m, separados por uma região baixa onde se insbala o
Riacho da Barra, com direção SW-NE, encaixado em zona de fa
tha IqAPAS I, 2 e 3). Ainda nessa ãrea eIevada, a noroeste
de Potiretana (cE) jå fora do domínío da Bacia porém próxi
mo à sua borda, chama a atenção uma área de forma circular
apresent,ando altitude máxi¡na de 200 m, recoberta por sedimen
tos da Fornação Açu, esculpida pelo riacho Seco que a circun
dâ ao norte e pelo riacho do Logradouro, ao su1,
d) a nordeste de Caraúbas, na localÍdade denominada Retiro, e
sustentada Èambém por sedÍmentos da Formação Açu, ocorre uma
elevação de pequena expressão em ãrea que atinge porém 205 m
de altitude;
(

e) entre

Mossoró e Carnaubais, encontramos talvez a mals forte
expressão do relevo na Bacla potiguar, constÍtuída pel_o con
junto denominado: Serra do Carmo, Serra do Mel e Serra do

Cajueiro, instaladas, graças à cobertura dos calcár1os
daÍra pelos sedimentos do crupo Barreiras. As altitudes

.'ran

aÍ

atingem 271 m, na Serra do Carmoi

f) entre João Cãmara e Jandaíra se situa¡n as maiores elevações
da porção orientâl da Bacia Potiguar. As elevações rochosas
gue aqui se inst.alam, ainda com direção geral- SW-NEr podem
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Eer apresentadas em três setores (MApA I):

- o primeiro setor, situado mai.s ao su1, com as cristas orlog
tadas na dÍreção SW-NE, se constitul essencl_almente nas
elevações das rochas cristalinas mais próximas da margem
da Bacia. A altitude máxima ê de 261_ m, na Serra do Lombo,
a noroeste da cidade de pedra preta, já na área de cobertu
ra daguelas pela Formação Açu;
- o segundo setor, mais amplo, de dÍreção E-W, corresponde à
continuação do corpo anteriormente descrito, porém jã to
talmente dentro do domÍnio da Bacia potiguar, instaLando-se ao longo do contacto dos sedimentos da Formação Açu
com os calcários da Formação JandaÍra. A sua porção oeste
recebe a denomlnação de Serra Verde e apresenta altitucle
máxima de 295 m a sudoeste da cidade de JandaÍra; a porção
leste recebe a denoml-nação de Serra da Macambira, apresen
tando al-titude máxima de 268 m, na localÍdade denominada
Serrinha, a oeste da cidade de João Câmara;
- O terceiro setor, a Serra dos ¡4acacos, també¡n de di-reção SI'I-NE, a
norte de João Câ¡nara, atÍnge a altitude máxlma de 3I0 m
na localidade denominada Baixa d.os Macacos. Este se consti
tui no ponto de maior altit,ude no interior da Bacia pot!
guar. O conjunto do segundo e terceiros setores são porém
conhecídos regj_onalmente com a denominação genérica de Ser
ra Verde .
Correlacionando-se a topografia (MAPA I ) com a geologia
da área (MAPA 3 ) , pode-se notar que algumas das elevações máxi
mas desse maciço se lnstalam sobre afloramentos de rochas ultra
básicas - derrames basáIticos do TerclárÌo - como é o caso, por
exemplo, da Serra Preta, a nordeste de pedro Avelino, com 22g rn,
e a serra Aguda, próximo ã anÈerior, com 26'7 m. Fora do dominlo
da Bacia Potiguar, em área de rochas crist.alinasr porém originá
ria das mesmas manifestações basáLtlcas deve ser citada a Serra
do Cabugi, a oeste de Lages,ond.e se ergue o pico do Cabugi com
590 m, com feição conspÍcua de chaminé vulcânica (ltem 5.3.7.).
Observando-se ainda a drenagem (MAPA 2) e o reLevo (¡tApA

L4

t),

nota-se que esse conjunto rochoso se constitul em um impor
tante dlvlsor das águas superficials.
De menor expressão topogrãflca, por6m com forma tipicamente dômlca, apresenta-se nftida a Serra do.Mangue Seco, slt,uada
junto ã costa norte, a sudoeste de Guamaré e que atinge apenas
104

m.

Na regtão costelra encontramos os cordões de dumas que no
lltoral norte são menos expressivos do gue no litoral leste. Os
cordões de dunas móveis ora se sobrepõem aos sedimentos do Gru
po Barreiras, ora às dunas fixas pré-exlstentes.
Os sedimentos dunares quando são interrompidos pela desem
bocadura dos maiores rios, æde:n lugar aos aluviões. TaI feíção
pode ser encontrada na foz do rio Apodi-Mossoró (em Grossos) rio
Piranhas-Açu (em Pendências), rio Mulungu - Amargoso (em Macau)
e rlo Camurupim (em cuamaré).

As planÍcies fluvlais dilatam-se nas vizinhanças da foz on
de se elevam muit.o pouco acima das marés al-tã.s, constitulndo
planfcies quase horizontais, propiciando a formação de extensos
alagamares. Nessas ãreas se acham localizadas as grandes sa{
nas que aliment.am uma das mais ímportantes atÍvidades econõmi
cas da regi ão.
As praias geralmente se desenvolvem em continuLdade aos se
dimentos dunares porém ãs vezes podem se instalar no sopé de.: fa
Iésias esculpidas nos sed.imentos do Grupo Barreiras, como ocor
re, por exemplo, a nordeste da Serra do MeI (ponta da pedra
Grande) e Tibau.

3.2

Drenagem

Excetuando-se âs grandes linhas quer vindo das áreas pré:
Cambrianas atravessam a bacia sedimentar, a drenagem no domf
nio da Bacia Potiguar é em geral pouco densa e caracterÍzada
por uma rede preferenci almente difusa de riachos intermitentes
com pequena expressão em área (MÀpA 2). Há ainda a presença, em
ãreas restritas, de drenagem endorrêLca, convergindo para fun
dos de dolinas esculpidas em áreas de afloramentos dos cal_cå
rios da Formação JandaÍra, ou mesmo onde estes estão recobertol
pelos sedimentos do Grupo Barreiras.
Quanto à drenagem principal, observando-se o mapa de estru
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turas geolõgicas da Bacla potlguar (FIGURA 6 item 5.2) e o de
drenagem (l',t-APÀ 2 ) pode-se notar que os rios de rnalor porte , de
uma manelra geral têm o traçado dos seus vales condictonado às
prlnclpais Ilnhas estruturals.
Esses rios, quase todos lntermitentes, cort,am tfansversal
mente a segllência sedimentar, vindos das áreas

sul.

crist,alinas.

ao

Entre os rios mal_s inportantes temos, de oeste para leste:
rlo Jaguaribe (CE), rio Apodí-Mossoró (RN) , rto Upanema-do CaI
mo, rio Piranhas - Açu (.RN) , rio Cabugi-Mu1ungu-Amargoso (RN) .
O rlo Açu, desde 196I tem tido em seu médio e baixo cursos
um fluxo de água contÍnuo, embora bastante reduzido, devido à
soltura periódica de águas armazenadas no açude rtã's, em caicó,
Durante as enchentes transborda em suas margens chegando a in
verÈer o curso de alguns de seus afluentes, como ocorre con o
rio Fataxós que tem seu curso invertido por três a cinco sema
nas, enchendo dois lagos situados a leste da cidade .de fpangua
çu (AFrAúJo a RoDrs , 1967) .
A maioria dos rios acima mencionados cotta o relevo de cha
pada, e em alguns trechos como os correspondentes ãs entradas
do rio Apodi e do rio Açu na bacia sedimentar, exl_stem profun
dos "canyons" nas ãreas de contato .dos sedimentos da Formação
Açu con os calcãrios da Formação JandaÍra
Cono vist.o no item anterior, a região da Serra Verd.e, ou
seja, as elevações de relevo entre João Cãmara e JandaÍra (Ser
ra Verde propriamente dita, Serra da Macambira e região da Baixa dos Macacos) se inst,ala como divisor de ãguas superflciais,
impondo ä drenagem um padrão caracterÍstico.
O rio MuLungu-Amargoso se constitui assim na últi¡na drena
gem gue conduz águas desde as rochas cristalinas de sul até
a
costa atlântica norte, pols deste rio até o riacho do Cabelo, a
zona de contacto entre os sedimentos da Formação Açu e os calcá
rios da Formação JandaÍra na área da Serra Ve rd.e propriâmente
dita e Serra da Macambira - Setor E-W - (item 3.1) , se impõe co
mo eixo divisor das âguas superficiais. Assim, a partir do rio

Mulungu-Amargoso temos uma drenagem paralela, constituÍda por
rios de curto percurso e gue já nascendo dentro da Bacia, condu
zem águas para a costa norÈe. Em oposição a esta se estabelece
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llnhas muito curtas, que com as cabecei
ras naquele divísor, dirlgen-se obseq{lentemente para sul, e gue
atravessando a estrelta falxa de afloramento da Formação AÇu,
levam suas águas até o vale do rio Ceará-Mirim, de direção E-W.
Este vale, esculpldo e¡n rochas cristalj-nas, constj.tui então um
verdadelro coletor que, capt.ando essas ãguas, as conduz para a
costa leste.
Na porção sudoeste desse maciço, entre a Serra Verde e
a
Serra Aguda instal-am-se linhas de drenagem de águas quê vão
atlnglr também o litoral norte, porém o fazem indiretamente,
deslocando-se primeiramente para oeste, através do rio
Serra
Aguda até desaguar no rio cabugi-Mulungu-Amargoso que as conduz
até a costa norte .
Do rlacho do Cabelo para leste, o terceiro setor da Serra
Verde (item 3.1) - região denominada Serra dos Macacos - funcio
nando também como divísor de. águas, impõe três comportamentos
parã a drenagem que aqui jã se apresenta instalada em vales es
culpidos integralmente dentro da bacia. A norte d.essas eleva
ções, a drenagem é alnda subparalela e constltuÍda por rÍachos
ainda mals curtos que os do trecho anterior, e que se dlrigem
diretamente para a costa norter tais como o rÍacho parazinho, dos
AngJ.cos e outrosi segue-se urna drenagem para nordeste para a
Lagoa do Boqueirão (riacho de Touros) ; para leste, através do
rio Tatu (ou rio das Piranhas) , riacho Seco e riacho da América,
formadores do rio Maxaranguape que daqui já leva perenemente
suas águas atê a costa leste.
Algumas áreas com drenaqem endorrêlca Þo'de¡n ser encont.ra
uma densa drenagern coru

das tanto no Estado do Ceará, na Fazenda Lactoa do ¡,lato, ã
cerca de 22 km a nordeste de Jaguaruana, como no Estado do Rlo
Grande do Norte, no municfpio de Açu, ã cerca de I km a oeste
do povoado de Catingueira (16 km a sudoeste de Carnaubals) , no
municÍplo de Carnaubais, na própria Lagoa do Mato ã cerca d.e 7
km a sudoeste de

Porto do lÍangue e no municÍpio de São Bento do
Norte à cerca de 2 km a oeste do povoado de Jucuri.
No que diz respefto ã relação entre as águas subterrãneas
e a drenagem superficial, como se pode notar at,ravés das curvas
i sopiezonétri cas (tIApA 14 ) as águas do calcârio da Formação Jan
daÍra na porção central e oeste da Bacia, têm seu fl-uxo em dire

L7

ção aos vales dos principais rios

:riõ..,

Agodi -Mossoró,

rlo

Upa.nenr+

¿e

que embora não permltam a formação de flu
xo superflclal, funclonam como verdadelros coletores, conduzin
do-as, até ao oceano, provavelmente através de seus aluviões.
Maiores conhecimentos das relações entre as águas superfi
ciais e as águas subterrãneas no ãmbito da Bacia Potiguar é
dlficultado pela inexlstência de estações ftuviométrlcas nos va
les dos rios nesse domÍnio, bem como a deflciência da rede hi
drometeorológi ca instal-ada na área. Atualmente apenas cinco es
taçoes fl-uviometricas apresentam dados de interesse para estu
dos hidrogeológicos na Bacia Potiguar: a estação de Pedra das
Abelhas (Governador Dix-Dept Rosado) , Açude Santa Cruz e Pau dos
Ferros no rio ApodÍ; a estação de Jardim das Piranhas no rio Pi
ranhas e a estação de Upanema, no rio Upanema - do Carmo. Dentre
esses, somente os registros no rio Apodi podem ser utilizados,
porém, na avaliação da infiltração na ãrea de exposição do aquí
fero Açu, não se encontrando assim, postos que possam fornecer
dados de interesse para o estudo do aquÍfero JandaÍra.
Carmo

e rio

PiranfEs-AçÌ1,
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4

H

I DROMETEOROLOGIÀ

4.1 Introdução
A apreclação dos elementos de hidrometeorologi a que influen
ciam no context.o geral dos recursos hídricos no domÍnio da Ba
cia Potiguar feita a seguir, objetiva apenas apresentar, em li
nhas gerais, as suas caracterÍsticas médias,
A localização geográfica da Bâcia potiguar - proximldades
do equador terrestre - Lhe assegura genericamente, um cllma
quente. A topografÍa aplainada tÍpÍca de chapada, a proximidade
do oceano, a pluviomet.ria írregular em intensidade, tempo e es
paço, the dão ainda caracterÍsticas climáticas tÍpicas, que têm
marcada influência no regime de alímentação dos aquÍferos, ta!
to por infiltração díreta das águas pluviais como por infiltra
ção das águas escoadas pelos rios.

4.2 Pluvi omeÈri a
As chuvas se constituem na única forma de precípitação de
águas meteõricas na área de domÍnío da Bacía potiguar. Estas se
aþresentam com grande variação na distribuÍção temporaL e espa
cial, e varlam ainda na quantidade anual em um mesno local. o
mapa de isoÍetas elaborado pelo IpT (1982) apresenta as médlas
pluviométricas anuais relativas ao perÍodo 1933-197g (FTGURA 3).
A partir da observação daquele mapa pode-se notar, que há gra!
de distinção de valores entre as extremidades leste e oeste da
área. Asslm, utillzando-se o mêtodo das lsoietas podemos distin

guir três regiões

pluviométricas distint.", confor*J
apresentadas no OUADRO I a seguir.
Pluviosidade ( Íur,/a )
Reglão

com médias

Área de DomÍnio

Rio Jaguaribe até Hipõlit,o
I HipóIlto até JandaÍra
Les te
Jandaira até Touros
Oeste
Centra

(1933

I nÈerva 1o

550-750
500-s50
550-900

Média Geral

QUÀDRO

-

1e78)
¡,!édla
650

525
t'25

633

I - Plu.¡iometria anual média na Bacia Potiguar
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O reglme pluviométrico anual evidencia a existênciä de uma
estação chuvosa e u.na estação seca, bem distint.as. Na parte oes
te da Bacla, o perÍodo chuvoso se inicia em fevereiro e vai até
maio, ao passo que no extremo leste as chuvas costumam ter dis
tribuição mais regular no tempo e se estendem até julho.
À estiagem mais rigorosa ocorre nos meses d.e outubro e no
vembro, podendo atingir 7 a 8 meses, na regÍão oeste e central,
e 5 a 6 meses na faixa da costa lest.e ( REBOUçAS et alii , :-96:.) .

4.3 TemÞeratura
De uma maneira gera1, durante todo o ano as temperaturas
permanecem elevadas, fato caracterÍstico do nordeste brasileÍ

ro. No final da estação chuvosa, ou seja, durante os meses de
julho e agosto, geralmente ocorre um decréscimo da temperatura.
semelhantemente ã pluviosidade, as temperaturas varlam diferen
temente nos extrenos ocidental e oríental da bacia. O OUADRO ;
a seguÍr, resume os dados de tenperaturas anuals nédías de algu
mas estações instal-adas no seu domÍnlo.

Tg PO DE

(à.ìos)

Àçu

1961/66 e

Àpcdl

L963/i7

1961/77

l9J1/41

è

1962t/ûl

¡bsso!ó 1910/77

tlatâI

4

ÀM.JJÀS

}"E]iSÀIS H.êDIÀS

)2,9

29,0 28,A 28,3 27,1 21,6 26,9 26,4 21,5 21ß 28,3 28,3

28,6

21t9

t5,0

29,I 28,8 21,9 21,4 27,3 26,8 26å 21,4 28,4 29,2 29¡

29,2

28,

27,4 27,1 21,6 27,5 21,5 27,0
28tì ,1,6 21,3 2619

¿þtþ

26,1

f

r

26,8 27tO 21,0 26,8 21t2
27,L 27,1 2a,2 28,1

2a,6

L9L2/61

OUADRO

4.

rE¡':P EFÀTURÀS

2 - Temperaturas nensais m6dias na Bacia potiguar
1969 e DNOCS, 1978) .

21Á
26,0

(DNOS,

nsol-ação

Na ârea de domÍnio da Bacia potiguar não há postos com pe
rÍodo longo de observação - a única série longa de registros de
insolação é a de Natal., fora portanto da årea da bacia. No OUA
DRO 3 a seguir são apresentados os dados de insolação de dois

2t

postos na área de estudo. De uma manelra geral, para a malor
Parte da área da bacfa os ¡neses maís insolaåos são outubro e no_
ye¡nbro .
PRfODO

Esrêso

oBs.

Àpodl

1963/77

I970/77

ilatâl

QUADRO

1B!PO
otss.
(anos)

t5

I

l9I2/42

3L

1967/67

7

rNsor.A{ão MEr{sAL ¡,ÉDrÀ (h/d)

JFMAMJJASOND
7,7- 7,,5'7,2 7,! 7,6 7,9 7,9 9,3 9,5 g,i g;A-î;i
712 6,0 6,2 6,1 7,0 7,0 7,5 gr7

612

9,2 9,5 9,4 3'r4 716
g
g,g 9,3 ti ro
tJ_ ,7
9,1 7,r, 7,? 9,7 6,8 6,6 7,r 8,3 9g;2
8,8
g',5
7,6 7,5 6,5 7,3 6,9 6,9 9,2
9',6
9',6 8,0

3 - Insolação mensal média na Bacia potlguar
1969 e DNOCS, I97B)

4.5

À{fuü
Al{tÃI

(DNOS,

.

Ventos

Os ventos dominantes na área são os alÍsios de sudeste, que
constituem a massa equatoriar atlântica, o.otrando secundaria
mente os ventos de nordeste e de ieste. Em Natal, as velocidg

des variam de 3,9 a 4,9 m/s (19L3,/33) , sendo agosto o mês vento
so e março-abril o perÍodo de maior calnarla. Em Cruzeta, no
centro-suI do Estado do Rio Grande do Norte, jã fora do domÍnio
da bacia, variam de 1,2 a 3,0 m,/s (1930/421 (DNOS, 1969). Nota_
-se assim, .uma sensfvel redução da intensidade dos ventos, com
o afastamento do litoral.
O QUADRO 4 a seguir, fornece a velocidade média dos ventos
em algumas estações no interior da Bacla potiguar.
Ventos
Estação

e

suas Velocidades
(L963/77 |

SE

NE

Mossor ó

3r6

4r6

Apodl

5'6

4'8

Macau

6rg

5,6

QUADRO

uédias

(m,/s

)

E

4r0
4rL
5,4

4 - VeLocidade média de venÈos na Bacia potiguar,

(DNOCS,

1978).

4.6 Umidade Relatlva do Ar
Os valores máximos de .umidade rel_âtiva do ar ocorrem nos
meses de abrll e maiô, e os valores mfnimos nos meses de outu
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bro e novembro. o

5 a seguir. apresenta valores da umida
de relatlva em algumas estações meteorológtcas na B.acia pot,Í
guar. Pode-se observar a dímlnuição dos teores de umldade com
a lnteriorização das estações.
euADRo

IERIOCO

u'qDÀDE REUITI\]A rO ÀR

JF¡{Ài,tJJÀSOND

osBlràCÐ

67.0 7L,0 76,0
69.0 76,0 81,0
69.D 72tO 13,0
79,s 76,0 76,0
0 65,0 69,0

15

8
45

ü
tot

ÂÍínio,

Fo!À do

pc6m prõxfna do

ll-ìtte

C¿

totsà¡

¡ôIl{

(c)

80,0 76,O 13,O 68,0 63,0 59,0 59,0 59,0 62,0
8I,0 18,0 74ìO ?l,O 63,0 6¡,0 62,0 65,0 65,0
74,0 10,0 67,0 e6,o 64,0 64,0 65,0 62.0 61.O
80.2 ¿0,9 8t,3 8o,g 78,4 76,2 74,6 74,8 7s.5
?0,0 61to 66,a 6?¡- 59,0 56,0 55,q 55,0 57,0

aad,a poll$rè¡

5 - valores mensais ¡nédios de umidade rer.ativa do ar na
Bacia Potiguar (DNOS, 1969 e DNOCS, 197g).

ouADRo
g¡'. Z

n".p"r"Cao e n".po
NooUADRO6aseguir, são apresentados os valores de evapo
raçao potencial em algumas estações meteorol-ógicas da Baciã po
tiguar medidas através de Tanque Tipo "4" do " un-ited states Weather
j.me tro
suread' ou através de E
Íché
EsråÇqo

rERloco

!E

lE{!O tE

lEO

TE

EvÀIon¡çb røs¡clÀI.

OBS.

¡ostf,

I€DIÀ

rÉDrÀ (n¡J

{¡ln)

JTHA¡IJJAiOI{O
Àpdl

L963n1

¡,3

Tðr¡18

29r,2

ÞrdÉ

æ3,0

CIùss4Àt¡t
L96tn7

ltaso!6

l:i

1970n7

Pr.dÉ

PrctÉ

l¡G

Nåt¡¡

(À)

gJTE¡€
(b)

55

t79,0 t68,0 !3{r0 I2?,0

ll{,0 t2l,o tso,o

I7¡,0 ¡5I,0 140,0 us,o rra,o to9,o tj.g.o t38,0
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t87,0 155,0

l¿¡
ReI¿ç¡ota)/ûì

29s,6 327,ó 3rs,6 ¡16,: 3C06,:

¡15,r 98,? 90,2 t08,6 116,r, 149,? 2ts,1 24I,2 Áo,S 25s,4 244,.. 2l,l t. (
l?7,3 1f0,5 95,2 19,1 æ,5 !S,? I,i9,? 2tI,B 238,: Z3j,g 224,4 2!L,,
1976,i
222,0 Li9,0 lg7,o 170,0 2ot,o 22j,0 2t4,0 2.87,0 275,0 212,0 230,0 232,c
2730,1
¿04,0

tC.

Apodt

27.,a.--,8 ¡82,8 t:-,5 t77,0 æt.5 261.t

o,6{

I{{,0 u2,o u6,c ut,o
o,77

LJ9,o

too.o 216,0 2t4,0 2!5,0 202t,c
t7O.O

r9{,0

189,0 t86,0 1916,0

168.0 t8?,0 206,0 20t,0 I9{,0
o,6.t

195

t,0

o,55

(àl l¡f,6 (¡9llÆ7)
lb) sr'lÞlE (¡9U^7, L92W2 ê lgza/a2l

oUADRO

6 - Evaporação ootenclal mensal média na Bacia potlguar

A evapotranspÍ raç ão tem sido correlacionada com a evapora
ção obtida em tanque classe uA" do i'United States l^leather Bureau,'
e várias equações têm sido formuladas para se efetuar o cãL
culo da evaporação e da evapotranspiração a part.ir de dados cLi
máti cos

.
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et a]fí (.1962) calcul_aram a evapotranspiração po
tencial para sete estações na Bacia potiguar (Açu, Apodi, João
Câmara, MacaÍba, tvlacau, Mossoró e Natal) pela aplicação da equa
ção de Turc e notaram que a mesma varía pouco no domÍnio da ba
cia, sendo em médla, da ordem de t 500 mm/a, apresentando maior
intènsidade no perÍodo de setembro a dezembro.
REBOUçAS

O

DEPARTAMENTO NÀCIONAL DE OBRAS CONTRÃ

AS

SECAS-DNOCS

(1978), calculou a evapotrans pi ração potencial para o posto de
Apodl , pelo método de Hargreaves, obtendo o valor de 1951 rnm/ a
e uma relação média de 0,65 entre os valores de evapotranspira
ção calculados por esse método e os varores encontrad.os pelas
medtções em tangue tlpo ,,A',.

4.8 Cllma
et alii

(l-967)

, baseando-se na classificação bio
cllmãtica de Gaussen que se fundamenta na evolução das tempera
turas e nas piecípitações no decorrer d.o ano, identificaram
a
exlstência de duas áreas com climas dlstintos. Na primeira de
las, a oeste do meridiano de 360, predomina um clima do tipo tro
pical quente, com perfodo secÖ acentuado. Na outra área, situa
da a leste do mesmo meridiano, predomina um biocli¡na nordesti.no
quente, com periodo seco médio.
Ainda segundo esses autores, pela classificação climática
de De Martonne, que se baseia no Índice de arid.ez, na porção a
oeste do meridiano de 360, o fndice de aridez ê superlor a 20 e
na porção central da Bacia, porém o Índice é inferior a 15, o
que a torna integrante da região mais árida do nordeste (FtcURÀ
4). Para I'este desse meridlano, o indice de aridez varia entre
20 e 40, refletindo um grau de umidade mais elevado. De NataÌ
para sul , já na Bacia pernambuco-paraÍba, os valores de umidade
são ainda mais elevados, integrando-se esta área na denominada
REBOUçÀS

zona úmida do nordeste.

PeIa classificação

climática de Kðppen a porção oeste
e central da Bacia potiguar (FIGURA 5) se situa na categoria
de cLima BSw'h'i uma estreita faixa mals oriental da porção cen
traL, na categoria BSs'h' e a porção leste, na categoria As.
As let,ras têm a signlficação conforme segue:

24

FTGURA

4 - zoneamento crinático do Nordes
(Rebouças

, I967t .

Èe, sequndo

de Mart,onne
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B

- os clfmas do Grupo B são secos. A evaporação anual média ê
malor do que a preclpitação anual médla. Não há excedente
de água e portanto a pluviosldade não é suficlente para foË
mar correntes perenes i

S

- cllma de estepe. Clima do crupo B,

A

- clima tropical

tipo semi:årido,
caracterizado na Bacia potiguar pelas preclpítações anuais
mÍnimas da ordem de 600-700 mrn, havendo uma época chuvosa
bem distinta (perlodo de janeiro a maio) ì
porém do

chuvoso. À temperatura média é superior
a
ISoc durante todo o ano. A precipitação anual é abundante e
excede ã evaporação;

h - clima do tlpo B. Cllma quente e seco, onde a temperatura
dia anual se mantém superior a lgoc;

mé

h'- çlima multo quente;
s - as chuvas ocorrem no inverno. Verão seco. A altura da chuva
no mês mais úmido no Lnverno deve ser no mínimo o triplo da
altura da chuva no mês mais seco do verão;
s'- as chuvas de inverno são anteclpadas para o outonoi
!'/'- as chuvas de verão são retardadas para o outono.
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5

SÍNTESE GEoLÓGICA DA BACIA PoTIGUAR

5.1 Introdução
Desde o flnal do século XIX diversos pesquisadores têm es
tudado a geologia da bacia Potiguar. Esta sÍntese porém teve
suas bases nos trabalhos publicados por SAMPAIO & SCHALLER
(1968), CYPRIANO A NUNES (1968), MÀNOEL FILHO (!97I), ARAÙJO Et
alí1 (1978) , MENOR et aIli (1980) e SOtJzA (]982) . A geo]-ogÍa da
área estudada é apresentada no ¡{ApA 3.
5.2

Arcabouço Estrutural

Segundo CYPRIANO & NUNES (1968) a Bacia Potlguar é resul
tante de um tectonismo relativamente brando, gue durante um pre
cesso cont,f nuo de distensão crustal gerou uma calha em pericli
nal com eixo mergulhando suavemente para NE. Em sua parte leste,
uma área maís rasa forma um homocLinal E-I4I con mergulhos suaves

para

N.

, o arcabouço estrutural da Bacia é
decorrente de falhamentos normais ocorridos durante o Cretáceo
inferior, quando se desenvolveu o "rift" que precedeu ã abertu
ra do Oceano Atlãntlco. Hã dois sistemas de falhamentos princi
Conforme SOUZA (1982)

paJ-s: um de direção SW-NE e outro NW-SE (FIGURA 6) .
Na porção emersa da Bacia Potiguar destacam-se duas gra!
des est,ruturas orientadas segundo a direção S!{-NE, sub-parale
las, que divergem a nordestei a localizada a. norte é denominada
Falha de Areia Branca, e a localizada a su1 , Falha de Carnau

bais

(FIGURA

6).

Na porção submersa da Bacia, as falhas têm direção prefe
renclal NW-SE e E-W, modeJ-ando o contorno da costa, entre as
guais se destaca a Falha de Ubarana (ARAúJO et a1ii, 1978) .
No presente estudo considera-se uma compartlmentação estru

tural da BaòIa Potiguar

três blocos, correlacionada com a
compartimentação apresentada por CYPRIANO & NUNES (1968) a sg
ber: BLoco oesÈe (P]aÈaforma oeste) ; Bloco Central" e Bl-oco Leste
(Plataforma

Les te

em

)

A Pl"ataforma oesÈe se constltul em uma monoclinaL com mer
guJ.ho da ordem de 20 para S-SE, em dlreção ao centro da Bacia.
É limÍtada a norÈe pela linha de costa modelada pelos falhamen

FIGURA

6

- Arcabouço estrutural da Bacia potiguar

(SCXJZA,1982) .
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tos

a oeste e sudoeste pelo embasamento crlstalino e a
S-SE, pela Falha de Areia Branca, alinhada ao longo do Rio Apo
di. Inc1uÍdos na Plataforma oeste está a estrutura denominada
Alto de Mossoró, a oeste da Fa1ha de AreÍa Branca.
A Plataforma ]este, também rnonocli.nal, apresenta mergulhos
suaves e generalizados para N-N!f , com exceção do extremo leste,
gue mergulha pâra NE (Região de Touros) e depois para E (Região
de Maxaranguape). É llmltada a oeste e a noroeste peJ.a Falha de
Carnaubals, gue vai desde as proximidades de Upanema atê a foz
do rio Camurupirn; a nordeste e a leste, pela linha d.e costa, e
a su1, desde Upanema atê João Câmara, pelo em.basamento cristali
no. Agul destaca-se o Alto de Touros, já no extremo leste da Ba
cia.
O Bl-oco central era tido como "graben" único (CYPRIANO &
NUNES 1968) r porérn diante d.e novos conhecimentos, ARAúJo et alii
(1978) o consideram como uma série de pequenos "grabens"
e
potÌguar
"horsts". Corresponde ã porção mais profunda da Bacia
na sua parte emersa. A maior profundidade do embasamento foi
atingida no poço da Petrobrás I-QB-RN (poço OuÍxaba ng I,
Rio
Gra¡de do Norte) , com 2 I71 m.
No domfnio do Bloco CentraL são identificadas duas regiões
que se constituem em altos estruturais relativos: Alto da euixa
ba e Alto de Macau.
Todas as estruturas citadas estão relacionadas ao evento
tectônÍco responsãvel pela gênese da bacia e admÍte-se que es
ses faLhamentos foram atuanèes atê o início da deposição da nor
mação JandaÍra, quando então a Bacia adquiriu relativa estabilf
dade (ARAÛJO et alii, 1978).
Hã ainda estruturas superimpostas ã sedimentação cretácea,
de orlentação geral N!ì]*SE, associadas ao novo esforço
Èracio
nal responsáve1 pelos derrames basálticos terciários (SIAL, 1975).
Esses lineânentos são mais freqtlentemente observados na porção
lnter¡nedíárla da bacia, entre Mossoró e JandaÍra, onde impõem a
sua orientação a rfachos e córregos (MApAs 2 e 3).
Alnda permanece indefinido um eventual l-imiÈe, na ãrea nor
dest,e do Estado do Rlo Grande do Norte, que venha a separar a
seqtlência cretãcea da Bacia potj.guar, dos seus possÍveis corres
pondentes aind.r pouco conhecidos na Bacia pernambuco-paraÍba.
NW-SEt
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Admitímos no entanto, aPenas para efeito desta monografia, esse
flmlte passando entre Pureza e Ceará-Mlrlm, onde a con
tlnuidade dos afloramentos da Formação Jandafra é lnterrompida
e também porque, para leste da Lagoa do Bcc¡ueirão, os aguíferos Jandaí
ra e Açu cedern lugar ã grande potencialidade do aquffero Barrei
ras (ltem 7.1) .

5.3 Litoes tra tisrafi

a

O pacote de sedimentos da Bacia Potiguar é constltuÍdo por
camadas de idade cretãcea e tercíãrla, sobrePostas ãs rochas me
tamórficas e ígneas do embasamento prê-cambriano, através de
contato discordante. À FIGURA 7 apresenta esquematicamente a li

toestratigrafia da Bacia Potiguar proPosta por souzA (1982) cal
publicada por
cada na atualização da coluna estratigráfica
(1978) e que é sucintamente descrita nos itens
AR.A,ÚJO et aIil
que se seguem.

5.3.1

rormação lendência

aflorante,

composta por
cônglomerado, arenito, slltito e folhelho que recobre o embasa
mento crlstal-íno nas partes mais profundas da bacia, foi inicial
mente denominada de Fornação Gangorra Por SAMPAIO & SCHAILER
(1968) e posteriormente ARAÚJo et alii (1978) utilizaram infor
malmente a denominação de Formação Pendência para a mesma, nome
de uma cidade situada na margem direita do Rlo Açu no Rio Gran
de do Norte .
LitoLogíaz é constituÍda predominantemente por folhelhos
micãceos cinza médio a escuro, com intercalações de siltitos
cinza médlo a claro e arenitos clnza esbranquiçados, muito f l-nos
a médios, càJ.cÍferos, podendo ainda ocorrer conglomerados junto
ãs falhas, como por exemplo junto ã Falha de Carnaubais'
Nome

e hietõrícot

uma seção não

esttatígt'ã¡ico: sua ocorrência se limita ao
preenchimento do ,'graben" central, nãO sendo conhecldos aflora
mentos. Assenta-se di s cordantemente sobre as rochas do embasa
mento cristalino e o contacÈo superior é também dlscordante com
Conpostamento

a Formação

ALagamar.

Segundo SoUzA (1982), na ãrea e¡nersa a sua r¡alor espessura
constatada é de L 100 m e a mãxlma é estimada en torno de 3000 m.

FIGURA

7 - Litoestratigrafia

da Bacia potiguar (SOUZA,19g2).
F
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Na área nofte onde o mapeamento sísmico é precár1o e os poços
não atravessam a unidade, é difÍc1I esÈimar a sua espessura. Na
parte submersa da bacia, nobloco baixo da Fal-ha de Ubarana, a
sua espessura é estlmada em 3 000 a 3 500 m.
Ambiente deposícíonaZ: a sua deposição se deu em leques clal
tal co- lacus tres , em pronunciada subsidência (ARAÚJo et ali 1978).

fdade¿ a idade da Formação Pendêncta é Rio da Serra e Ara
tu (RiEGALI & GONZAGA, 1982 "apud" SOIJZA, 1982) . Segundo SOUZA,
"lbldem", na porção submersa da Bacia podem existir sedimentos
de ldade Buraclca (?) a ,liquiã (?) .
5.

3.2

Formaç.ão Alagamar

e Histõyicoz o nome desta unidade provém da Ilha de
Alagamar, situada no 'litora] do Rio Grande do Norte, ARAUJO et
atil (1978) a incluÍram na Formação Açu e SOUZA (1982) porém a
destaca como unidade ã parte, por apresentar caracterÍstlcas Ii
tolôgicas prõprias. A Formação Al-agamar é subdlvidida no ¡lembro
Upanema, Camadas Ponta do Tubarão, Membro Galinhos e Membro Ara
cati .
Nome

LitoLogíaz o membro Upanema é predominantemente arenoso,
com intercalações de calcário e folhelho. As Camadas Ponta do
Tubarão são constituÍdas por calcilutito ostracoidal intercala
do com folhelho cinza esverdeado. O Merbro Galinhos é essenci¡l
nente argiloso e o ne:nbro Aracati constitui-se de arenito fino a
médlo, ãs vezes grosseiros, folhelho ctnza médio a escuro e cal
ci lutl to .
Comportamento estz.atigrã¡íco: a Formação Alagamar apresen
ta espessuras da ordem de 1400 m no bloco baixo da Falha de Uba
rana e raramente atinge 800 m na área sul.
O membro Upanema ocorre princlpalmente na área submersa,
estando ausente no Alto de Touros e no Alto de Caponga-Aracatl .
As camadas Ponta do Tubarão ocorrem em quase toda a bacla, sen
do que nos aLtos de Touros e Caponga-Aracati elas repous a¡n dis
cordantemente sobre o embasamento. Os membros Gal-Ínhos e. Araca
ti são bem definidos na áre.r submersa ao passo gue na área emer
sa sõ 6 possÍve1 dÍferenciá-los em alguns poços.
A base ila Form.rção Alafamar é discordante com a Formação
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Pendêncía ou com o embasamento. o contacto superlor é
discor
dante com a Formação Açu na área emersa e concord.ante e transi
cional com a Formação ponta do MeL e tambêm com a Formação uba
rana, na área s ubmers a.

Anbiente depoeíeíonaZ: o ambiente de,deposição foi tipica
mente fruvial na parte inferior da unidade, passando a del_taicolacustre na parte superior do Membro upanema. As camadas ponta
do Tubarão marcam o final da deposição racustrina e os Membros
Galinhos e Aracati representam um sístema del-taico com influên
cÍa marinha (a[ìbiente transicional) .
fdade¿ segundo estudos palinológicos realizados por REGALI
& GONZAGA (1982) "¿pt¡d; SoUzA (Igg2l , a idade dessa unidade é
ALagoas a Albiano. Segundo SOUZA, ibidem, hã possibilidades de
que a parte basaL do ,Membro Upanema seja de idade Jiguiã (presença
de ostracodes).

5.3.3 Formação Ponta do Mel
uome e flLstorLcoi o nome proposto para esta unidaderTIBANA
& TERRA (1981) "apud" SOUZA (7982) ,ê o de uma cidade situada no
litoral do Rio Grande do Norte. Era anteriormente incluida
na
Formação JandaÍra e na parte superior da Formação Açu (ARAûJO
et aJ.ii, 1978).
LitoLogíaz na Formação ponÈa do Mel destacam-se duas se
ções bem distint.as. A Ínferior possui na base, camadas de calca
renito oncolitÍco e doLoespatito, sobrepostos por arenito fÍno
a médio. A seguir, há uma seção de calcilutito intercalado com
folhe1ho. A seção superior é composta principalmente por cal_ca
renito bioclástico a algas vermelhas e verdes, crustosas,
par
cialmente recristalizado e doLomitizado, alêm de camadas de do
Ioespatito.
Conportanento esë?a.t¿gz,â,¡íco: a Formação ponta do Me1 ocor
re somente na porção submersa da Bacia. A maior espessura encon
trada foi de 647 rn. O contacto superior com a Formação Ubarana

ê brusco, podendo ser discordante (erosivo) ou concordante (com
a presença de hiato deposicional) . O contacto inferior
com a
Formação Alagamar é concordante e transicional ,
LateraLnente, para sudoeste, esta unÍdade grada para a For
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mação Açu. Esta gradação que se

constltui numa litozona com ca
racterfsticas próprlas e diferentes de ambas as formações é fn
formalmente designada de formação Açu-ponta do MeI (SOUZA, I9g2).
Anbiente deposicionaZ: quanto ao ambiente deposicional se
gundo TfBANA & TERR.A (1981) "apud" SOUZA (I9gZ, a fácies predo
minante é a de plataforma rasa (cafcarenitos) associada a. pla
nicie de maré pouco desenvolvida e mar aberto (calcilutito
e
plantônicos)

.

Idadez segundo aqueles mesmos autores a deposição dessa unr
dade t.eria ocorrldo no Albiano e Cenoman.iano.

5.3.4 Formações Ubarana,

Guamarê

e Tíbau

As Fornaçôes Ubarana, Guamarê e Tlbau originadas através
da deposição de clásticos e carbonatos durante sucessivas prg
gradações, estão restritas ã plataforma continental e proximida
des da costa e que, devido ao caráter deste estudo, não apresen
tam maior Ímportância, razão pela qual serão apenas sucintamen

te descrÌtas.
Formação Ubarana

Ilome,hist6z,ico e Litologia: esla unidade foi definida por
MAYER, 1974 "apud" SOUZA (1982) e representa a base da seqüên

cia regressiva. Caracteriza-se por apresentar uma seção pe1Íti
ca onde estão presentes foIhelho, siltito,
calcilutito, arenito,
diamictito, conglomerado e as vezes, ol-istolitos.
O contacto inferior da.Formação Ubarana com a Formação pon
ta do MeI pode ser tanto concordante como discordante (erosivo)
e com a Formação Alagamar é discordante. O seu contaato supe
rior com a Formação Guamarê pode ser tambêm concorãante ou dis
cordanÈe.

deposicionctl e idade: o ambiente deposicional é
tipicamente de talude continentat e planície bacial , com ä pre
sença de turbiditos. A sua idade abrange o Cenomaniano (supe
rior?) a Turoniano e Campaniano a Oligoceno (seção regressíva)
(souzA, 1982) .
Amb.ùente
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Forrnação Guamarê

históríco e LítoLogia: esta unidade foi reconhecj.da
na Bacia desde o infcio de sua exploração. SOUZA (1982) propôs
o nome de Formação Guamaré, nome de uma cidade do litoral norte
do Rlo Grande do Norte, para designar uma següência carbonätica
que ocorre na plataforma continental do Rio Grande do Norte e
Ceará, sobreposta príncipalmente ã Formação Ubarana e sotoposta
ã rormação Tibau, E constitufda de calcarenito creme acästanha
do, bioclástico, em parte recristaLizado e dolomitizado, com ln
tercalações de ca1cllutito, folhelho e arenito.
Comporta.mento eBtz,at¿g"ã.fíco e idade: os seus contactos
com as unidades sobre e subjacentes são gradacionais ou discor
dantes. Ocorre j.ntercalada com a Formação Tibau e também cono ln
tercalação dentro das' Eormàções Macau e Ubarana. O amblente dg
posicional é de plataforma carbonátl-ca e talude carbonático
(FISCHER et aIli, 1975 "apud,' SOUZA, 1982). a sua deposição se
deu do Campaniano ao Mioceno ( REGALI & GONZAGA, 1982, ,,apud "
Nome,

souzA, 1982) .
Formação Tibau

histôríco e LítoLogía: unidade descrita por Kegel
(1957), que a denominou de Infra-Barreiras, fol deflnida por
CYPRIANO & NUNES (1968) na ãrea emersa, e por MAyER (1974)'apud',
SOUZA (1982) na porção submersa. Sobreposta ã Formação Guamarê,
é constituÍda por arenitos guartzosos e arcosianos, mêdÍos a
conglomeráticos , verde amarelado a amarelo claro, duros a fr1á
veis, acanamento irregular Localmente com deformações convolu
tas, correspondente a leques deltaicos (FISCHER et a-r.ii, 1975
"apud" SoUzA, 1982). As suas exposições estão restritas a falé
sias ao longo da costa norte e ao longo das margens dos rios
Apodi, Açu e Mulungu, nos seus baixos cursos.
Conportamento estz,atigtã.¡íco: o seu contacto inferiot
na
parte emersa é discordante com a Fornação JandaÍra e na parte
submersa é concordante com a Formação Guamaré. O contacto supg
rior com a Formação Barreiras, bem como junto aos sedimentos re
centes é de diffcil definição (MÀYER, 1974 "apud" SOUZA, 1982).
Nome"

36

5.3.5

For¡nação Açu

e híetõyicoz essa unidâde foi inicialmente denominada
"Arenlto Vermelho por OLIVEIRA & LEONARDOS (1943) e de BasalSandstone, por KREIDLER (1949) gue em seus mapas a chamou de
Areníto Açu, "apud" CYPRIANO & NUNES (1968)". KEGEL (1957) prg
pôs a divisão dessa unidade estratígráfica em três membros com
translção gradacional entre eles, denominados Arenito Açu infe
rior, médio e superior. SA¡4PAIO & SCHALLER. adotaram a divl-são em
apenas dois membros, conforme anteriormente apresentada pela
ìlome

SUDENE (1966),"apud" SAIÍPÃIO & SC1IALLER (1968), gue ainda infor¡nalnente ado

taram' sob a ilesÍgrnção de I¡ornração Açu, rrna r:nidade ænstj-tuida por rnn rem

bro lnferior e um superior. A seguir, CYPRIANO & NUNES
(1968) propõem formalmente a denominação de Formação Açu, cons
tituÍda pelos membros A (superÍor) , B (médio) e C (inferior) .
ARAÚJO et atli (1978) apresentam ainda informalmente a For
mação Açu subdividida em três membros: Membro Aracati {superior-)
Membro Galinhos (médio) e Membro Upanema (inferior) . Esta subd!
visão foi porém baseada princlpalmente em dados de perfuração
na plataforma continental , restando ainda dúvidas quanto ã pog
sibilidade de se estender essa subdivisão ã porção emersa da ba
cfa.

LitoLogia: segundo ARAC]Jo et alii (1978) a seqllência Açu
se inicia, em geral-, por c1ásticos grosseiros, representados por
arenitos quartzosos gro5seiros, mal selecionados, em grãos sr:lca¡r
gulosos, por vezes conglomeráti cos , ocasÍonalmente contendo

feldspatos intemperizados (Membro inferior) aumentando gradati
vamente a porcentagem de finos em direção ao topo. A porção su
perior (Membro ¡nédlo e superior) é em geral constituÍda por are
nitos finos muito argilosos, siltitos argllosos, argilas verme
thas (também acinzentadas na ãrea leste da bacia) , com interca
lações de margas e caLcarenitos.
SOUZA (1982) define a Formação Açu, como SAMPAIO & SCHALLER
(1968) em duas seções: uma inferior mais espessa, avermelhada,
composta por conglomerados e arenitos con delgadas
.intercala
ções de folheLhos e siltitos, e uma superior, menos espessa
constituída por arenitos finos, intercalados com foLhel-hos es
verde.rdos.
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elt?at¿grã¡ícoz a !'ormação Açu é aflorante
numa faixa que circunda a bacia, em sua porção emersa entre as
rochas do embasamento crfstalino e os calcárlos da Formação Jan
dafra. E recoberta em pequenas áreas isolådas, pelos aluviões
dos rios Jaguaribe, Apodi-Mossoró, Upanema-do Carmo, pj.ranhasAçu e Cabugi-Mulungu-Amargoso (¡,IAPA 3). Assenta-se discordante
nente sobre as rochas metamórficas e Ígneas do embasamento cris
talino nas porções marginais da Bacia, bem como sobre os sed!
mentos da Formação Pendência, na sua porção central. Em direção
ao mar esta unidade grada lateraLmente para a Formação Ponta do
Mel e Formação Ubarana.
Na porção oeste da faixa de afloramento, a Formação Açu
apresenta uma espessura média de cerca de 100 m e nas porções
média e leste, uma espessura média igual ou inferior a 50 m. As
espessuras mãximas são atingidas no centro da Bacia entre as
l-ocalidades de Areia Branca e Porto do Mangue, onde são observa
das espessuras da ordem de 800 m. (IPT, 1982)
Coøpoz,tanento

Idadez a Formação Açu abrange ídades Albiano (?) , Cenomanl-a
no e Turoniano (REGALT & cON ZAGA, 1982 "apud" SOUZA, L982).
5.

3.6 Formação Jandaira

hiatõrico: a Formação JandaÍra é constitulda pela se
gtlência carbonática da porção emersa da Bacia Potiguar, englobal
do calcários bioclásticos, calcários gredosos, dolomitos, habi
tualmente com fase terrÍgena pouco expressfvà., tendo recebido,
segundo CYPRIANO & NUNES (1968) diversas denominações, a saber;
- Calcário Apodi (JENKIS, 1913; PASHAK, 1956 e COOK, 1956);
- Apodi croup (KREIDLER, 1949) , gue o divide em três unldades e
apresenta a denominação de Catcário Jandaíra em seus mapasi
- Calcár1o JandaÍra (KEGEL, 1957).
Nome,

(1961, 1967) divide os calcários em dois complexos:
o inferior (Èuroniano) e o superior ( campaniano-maestrj- chtiâno)i
ao inferior dá a denominação de Formação Sebastlanópolis e ao
BEURLEN

super j-or, de Formação JandaÍra.

Finalmente essa seqtlência carbonátlca foi definida por
SAMPAIO & SCIIÀLLER (1968), lnformalmente como Formação JandaÍ
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ra ei. formalmente, por

CYPRI.ANO & NUNES

(196g).

LitoLogía: a Formação Jandaíra apresenta ampla variação tí
tológica, tanto vertlcaL como horizontal, tendo sido já descrl
tos calcários cinza5, calcários cremes, margas, siltitos, folhe
thos, arglì.ítos e dolomitos cremes.
Segundo CYPRIANO & NUNES (196g) perfurações realizadas na
porção ocidental da Bacia, revelam que na base da Formação Jan
daÍra predomína¡¡ caleáz.ios cLnza esbranquiçad.os , duros, densos,
recristalizados, coquinóides, muitas vezes oolÍt.icos, pisolÍt!
cos, muito fossÍlÍferos, de um modo geral nodul0sos e argil0sos.

fntercaladamente ocorrem natlga,s branco- amare ladas finas, friáveis, localmente bastante fosslIÍferas e ainda caLcaz,enitoe e
síLtítos cinzas, duros e friáveis, estratificados, com grãos su
bangulares a arredondados. Junto ao contato com a Formação Açu
ocorrem alnda camadas de folhelho verde a cj_nza escuro, calcÍfe
ro, carbonoso e lrregularmente estratificado.
Na porção superior da Formação JandaÍra, porém, predominam
eaLcã,?íos de cor creme-cinza, microcristalinos, d.uros, a muito
d.uros, maciços, acamamento nédio, pouco fossilÍferos, com inten
sa recristatização e muitas vezes com geodo.s preenchidos por
d,rusas de calcita.
Adotando a conceituação litotógica proposta por KEGEL
(1957) ¡æNoR et aIíÍ (19gO) deflniram as rochâs aflorantes
em
quatro grupos , a saber:
calcdz'ios eonchí f enos.' calcárlos biodetrÍticos beges e compactos
de text.ura mêdia a grosseira, fratura lrregular, Ínclulndo frag
mentos de conchas e foraminÍferos perceptÍveÍs a otho nu ou com

o auxíIio de lupa;

CaLcarios Lajeados.' calcários esbranquiçados a bege claros, com
pactos, de textura fina até média, com fratura subconchoidar a
lrreguJ-ar, macros copÍ camen te afossilÍferos a pouco fossirÍferos,
exibindo freq{lentemente recristatização pontual e ',blrd-eyes" .
Em afloramenÈos exl-bem comu.mente uma erosão alveorar ou em Ia
piaz.
CaLcãyíos coltpect.Òs,. calcãrÌos cremes a cinzentos, muito compac
tos, de textura flna a média, fratura lrregular, macros copi ca
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setor oríental da Bacla (-geralmente fos
silÍferos no setor ocidental) , caracterl zando-se por uma rècrls
talÍzação generallzada, difusa, e ãs vezes pela presença de ca

mente afossí1íferos no

vldades alveoLates submillmétricas.
Calcã,ríos gz,edosoa: calcários brancos a esbranqui.çados, friá
veis, macros copi camente afossilÍferos a pouco fossilíferos (pre.
sença de equinõides).
MENOR, "ibídem", atravês de parâmetros estatfstlcos de com
ponentes químicos, conclui sobre a composlção mínera1ógica des
ses grupos litotóglcos, conforme segue:

a) os cal-cárÍos conchíferos são cálcicos; podendo admitir
certa contaninação terrfgena, porém pouco freqllentemente
lo¡nf

ticos

uma

do

;

b) os calcários laJeados,

podem

c) os calcãrÍos gredosos,

podem

admitir teores elevados de MgO,
porém raramente uma fração terrígena considerável;

sianos, comportando
negligenciável; e

ser tanto cálcicos como magne
freqllentemente uma fração terrÍgena não

d) os calcãrios

compactos apresentan dominância das rochas doio
mft,icas, ãs vezes um pouco arenosas. Apresentam, por6m, uma
dominância de representantes cálcicos na zona ocidental da

Bacfa, geralmente fossilÍferos.
A distribuição espacial das l-itologias aflorantes é apre
sentada na FIGURA 8. A análise dessa distrlbuição permltiu àqug
Les autores diferencl-ar três zonas na baclai a saber:

a) zona ocldental, onde dominam os calcários

J-ajeados;

b)

zona medl-ana, onde ilominam os calcãrj.os conchÍferos;

c)

zona orienÈal

, onde dominam os calcárlos

compactos.

Algumas feições particuLares porém se destacâm . desse

portamento geraì.,

-

tals

como:

área transversal de caLcãrlos conchÍferos lnserLda na
na ocldental onde predomlnan os calcárlos lajeados;
uma

cor
zo
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Mapa de dominãncia litolóqÍca aflorante em carbonatos da Formação JandaÍra (¡4ItNoR, et alii, 19go) .

- a incidência de horizontes de arenitos carbonáticos caracÈerizando a zona mediana;
- a presença de calcárlos conchÍferos na regÍão de
Pedra Grande, guebrando a hegemonia dos calcårios
da zona oriental.

p

atazj:nno/
compactos

et alii "ibidern',,a base da Formação
JandaÍra é constituída por calcárlos lajeados, superpostos por
calcários conchÍferos com intercarações de calcårios compactos,
'
fenômeno que pode ser acompanhado até a zona oriental, . onde,
nas proximÍdades da cidade de Jandalra é constat.ada una transi
Segundo

MENOR

ção para o domÍnio quase excLusivo dos calcãrios compactos.
O mapa de variaçäo de CaO e MgO é apresentado na FIGURA 9.
A distribuição desses constituintes permftiu também àque
Ies autores caracterizar repartições na bacia, tais como:

a) zona ocldentaL: domÍnio das rochas cáLclcas¡
b)

zona rnedlana: aproxÍmadantente ao longo de uma

linha que

un@
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FIGURA

9 - Distribuição de CaO-MgO nas rochas carbonãticas do
topo da Formação Açu e da Formação JandaÍra (MENOR
et al1f, f980).

Guanaré a Pedro Avelino

situa-se uma faixa de brusca transi
ção entre o domÍnio das rochas cãlcicas e das rochas dolomÍ
ticas;
c) zona oriental: domÍnio das rochas magnesianas.
Fazem exceção

a esse comportamento qeral äs sequintes fei

ções:

as rochas dolomÍticas que se intercalam no topo da Fornação
Açu, dlspostas, por Ísso, ao longo do contacto desta com a For
mação JandaÍ ra;
as faixas dolomíticas descontÍnuas que se situam na zona ocÍ

dental e mediana;

e

os calcãrios conchíferos (encravamento cãl_cÍco) sÍtuado na rg_
gião de Para zinho,/Pedra Grande no dornÍnio dolomÍtico èaracte
rfstico da zona oriental d.r bacia.
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A fase terrigena, essencial-mente quartzo- fe ldspática, tem
sua maior partícipação no topo da Formação Açu e na seqtlência
basal da Formação Jandaira, cujas ocorrências estão vinculadas
ãs ¡nenores distâncías do contacto entre estas duas formações.
Uma incidência marcante de aportes terrÍgenos afeta a zona mg
dlana da Bacía, chegando a constltulr horizontes de calcãrios
arenosod e arenitos carbonát,icos incluÍdos na seq{lência sedl
mentar da Fornação Jandaíra. Na zona ocidental porém esses
aportes são limitados, enquanto na zona oriental há uma presença conspicua desses aportes,nas proximidades de Parazínho e pe

dra

GrandeNa FIGURA l0 são apresentadas as ãreas correspondentes a
lltologias do póJ-o cálcico, gue contêm um mÍ.nj-mo de 908 de cal
cÍta. Como se pode notar, estas litologías ocupam . preferencial

mente as zonas ocidental- e mediana da bacia.
rrr. o¿ ¡.a¡i ccr ro{,¿¡rrr¡ Þ. c¡rcja,or
ô^ toxr¡g¡o
J¡¡c¡ra¡¡ ¡¡c¡¡ o0 ¡t0or

l¡7.0.¡tt ¡lt

10 - Mapa com as áreas de do¡ninâncía dos calcários aflo
ranÈes de alta pureza (MENOR et a1ii, 1980).
Na FfcURA Ll são apresentadas as Il-tologias do póJ-o magne

FIGURA

siano, constltuÍdas por dolomltos cálcicos contendo um minimo
de 758 de dolomita e menos de 208 de fase terrÍgena (ResÍduo in
solûve1: Rf). Observa-se que essas litologias ocupam preferen
cialmente a zona orientaL da bacia.
De una maneirâ geral, como se pode notar, as ãreas corrcs
pondentes às litologias do pólo cãIcico e do póto magnesiano se
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ajustam aos limites das dominâncias litoIó9icas apresentadas na
FTGURA 8.
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as áreas de dominância das rochas dolomíti
cas aflorantes de alta pureza (¡ÍENOR et alii, 19S0)
Mapa com

ocorrências de gipsita, depósitos evaporíticos e rochas fos
fatadas têm sido assinaladas em pontos distintos da bacia.
A
ocorrência de gipsita na sua porção sudoeste, nas proximidades
da cidade de Governador Dix-Sept Rosado foi inicialmente consi
derada por BEURLEN (1964) como incluÍda na parte média aa forml
ção JandaÍrar Çuê a relaciona com um hiato deposicional entre J
gue denominou de Formação Sebastianópolis e Formação Jandaíra.
SAMPAIO & SCHALLER (1968) consideram que a mesma ocorrência se
situa no limite superior da Formação açu e cypRrANo & NUNES
(1968) a consideram próxima do topo da Formação Jand,aÍra. MENOR
et alii (1980) sugerem por sua vezr guê todas as ocorrências de
gipsita, evaporitos, rochas fosfãticas e argil-itos, corresponde
riam aos limites de distintos ciclos deposicionais da Formaçãc>

JandaÍra.

,:,.í1'r'.,(r..a Formação JandaÍra ocorre em
todo o dominio da Bacia Potiguarr sê expondo na maior parte da
área em uma ampl.e superfÍcie erosional (chapadas), sendo reco
C crm¡.

a't

l,

t d\

¿.

nt

<)
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berta nas proxímidades da costa, de u¡na maneira contínua, por uni
dades terclárias (Grupo BarreÍras) e quaternárias (aluv1ões, dg
nas e praias) item 5.3,9. "Cuestas" calcárias evldenciam o s eu
llmiteaoesteeasul , junto ã r'ormação açu.
En superfÍcie o contacto da Formação JandaÍra com a Forma
ção Açu é bastante evidente, onde aquela se assenta em contacto
concordante sobre os sedimentos da Formação Açu, bem conspÍcuo
pel-a linha de crista da escarpa de "cuesta". Em sub-superfícÍe
esse contä.cto se mostra também bastante característico nos per
fis litoIógicos e elétricos, O contorno estrutural da base da
Formação JandaÍra é apresentado no MAPA 4.
O contacto superior representa uma grande superficie
ero
sional achando-se exposta en sua maior parte.
En sua porção recoberta a Formação Jandaira se enconLra ora sob
os sedimentos terciários da Formação TÍbau ou do Grupo Barrei
ras, ora sob os derranes basálticos da Formação Macau ou alnda
sob sedi¡nentos aluvionares, praías e dunas.
A Formação Jandaira apresenta um padrão de espessamento
bastante irregular na porção oeste, crescente de noïoeste em di
reção a Mossoró e de oeste, sudoeste e sul , ern direção ao ria
cho Bonsucesso (M.A,PA 5) . A partir daí o maior eixo de deposi
ção se direciona para a Serra do Mel onde a espessura da Forma
ção atinge o seu valor máximo com 580 m junto ã linha d.e costa,
entre as localídades de Areia Branca e porto do Mangue. Nas por
ções central e leste da Bacia o padrão d.e espessamento já se
torna mais reguJ-ar e crescente em direção ao oceano.
Anbiente deposieíonaZ: a deposição da Formação JandaÍra se
deu em ambiente de pLataforma interna, sob condições de super-marê, acompanhada de subsidência gradual , em perÍodo de relati
va quÍetude tectônica (ARÀúJO et alli, 1978) .
Idade: SAMPAIO & SCHATLER (1968) admitem quê os sedimen
tos da Formação Jandaira foram depositados no interval-o de tem
po compreendido entre os andares Turoniano e Santoniano. CypRIA
N0 & NUNES (1968), concordam com BEURLEN (lg6r) em idade Turonia
na para o pacote inferior (Forrnação Sebas tianópoL is ) . por não
l'raver indÍcios cle fauna do Coniaciano, BEURLEN "ibidem" admitiu
um hlato entre a unid.rcle inferior (Form.eção SebastianópolÍs) e
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a superlor

(.formação JandaÍra)- para a quaL determinou idade Sari
tonl ana-Mae s t.r i cht I an a
TIBANA & TERRÃ (.198f) ,'apud', SOUZA (1982) a consideram do
Turonlano ao Maestrichtiano e SOUZA,,'ibidemli a considera Turo
niano a Campaniano inferlor, em virtude do Maestrichtiano per

tencer a umâ seqtlência
ã Formacão Jandaíra,

s

ismoes

tratigrãfi ca superíor em relação

: devido a interesses para esta monografla
as des contÍnuidades mapeadas por CYPRIANO & NUNES (196g) tais
como falhas normais traçadas em aerofotos, falhas normais infe
rldas, diaclases, fraturas e rineações retilÍneas identificadas
na superfÍcie aflorante da Formação JandaÍra bem como em sua
porção recoberta pelos sedimentos terciári-os foram submetidas
a tratamento estatÍstico. Deve-se ressaltar que a área d.e mapea
mehto das descontinuid ad.es corresponde à porção da bacia desde
o seu extremo oeste até o meridíano 36oW, representando por:érn a
De s

contínuíd,ad.e

s

rnaior parte do domÍnio da Formação Jandaira.
O processamento dos dados foi felto através .da aplicação
do programa GEOVET (GAMA, 1982), cujos parâmetros estatÍsticos
obtidos foram registrados sobre o mapa geológico (MAPA 3) deven
do-se ressaltar porém que nesse mapa estão representadas somen
te as descontinuidades maJ,s expressÍvas mapeadas por aqueles au
tores. Dessa maneira foram elaborados os seguintes mapas:

- freq{lência de direções das conÈinuidades nas células em rela
ção ao donÍnì.o, por intervalos de direções - histogramas círcu
lares ou rosáceos - (MAPA 6) t
- direções médlas das de scontÍnuidades por célula [ÍApA 7);
- relação entre o comprimento das des continui dades e o compri
mento total das des continuidades no domÍnio, por intervalo de
direçães - histogramas circulares ou rosãceos M.APA g) ¡
- freqllência de des continuidades (n9 de desc.,/km2¡ - curvas de
isofreqllência - (.¡4ApÀ 9); e
- densldade de descontinuÍdades .(k¡n de desc.,/k¡2¡ - curvas de
isodensidade ,- (MAPA I0).
(

(

Observando-se o mapa de freqüência de direções

das

descon
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tinuidades (MÀPA 6). pode-se yeríf,lcar que há notório aumento re
lat.fvo da freqtlência na porção ocidentaL da bacia, na Chapada
do Apodl , embora haja fraturamentos de grande expressão nas og
tras porções da mesma. Nota-se tamb6m que há genericamente rnêior
fregt!ência de des continul dades no quadrante NO. Dentro
dessa
tendêncÍa geral porém se destacam três áreas gue apresentam
malor freqûência em outras direções. Assim temos o núcreo de cé
luras na porção central da chapada do Apodi, onde as ¡naÍores fre
qljências de dlreção estão nos interva.ros praticamente NS e duas
áreas bastante distantes entre si, com direções mais f reqllentes
no quadrante NE, parecendo seguir o mesmo padrão de direção das
des contínuidades existentes no embasa¡nento cristalino.
A primei
ra dessas áreas está situada entre.uma lÍnha que une a Serra
Dantas (quartzítica) g ponta Grossa (no litoral) e o baixo vale
do rio Mossoró; a segunda, localizada na porção oriental_ da ba
cia, para leste do baixo vale do río Mu1ungu, e que provavelmen
te se continue até o seu extremo leste.
O mapa de direções médias (MÀpA 7) é parcialmente concor
dante co¡n essas evidências, porém deixa transparecer gue em aÀ
gumas céIulas, embora haja domÍnio de freqüência em um determi
nado setor angular (MÀpA 6) , a. direção médÍa (composição veto
rial) das des continui dade s porém recal sobre outro setor.
Taf
situação ocorre na borda do domÍnio dos calcários na porção oci
dental da bacia, desde sul de Dix-Sept Rosado até o limite
su
doeste da Chapada do A@i. No restante do donÍnlo praticaÍente ocorre
coÍi'¡ctdê.ncias de intervalos angulares de maior fregüência e iLireções nÉdias
No l,lAPA 8 esÈão representados os comprimentos relativos das
des conti nuidades em cada intexvalo anguJ-ar, comparativamente ao

comprimento total no domÍnio, no mesmo intervalo.

As rosåceas
representativas nas céluIas apresentan praticamente o mesmo com
portamento das freqllências de direções (MÃpA 6) sendo notóría a
dominãncia de maiores comprimentos totais das des continuidades
na porção ocl-dental da bacia e na reglão das serras do carmo e
do MeI. Nota-se ainda que os comprimentos são em geral crescen
tes em direção ã orLa marÍtma.
No MAPÀ 9 estão traçadas as linhas de isovalores das fre
qtlências das des conti nuidade s por célula, onde se destacam af
guns núcleos de elevada freqtlência, tais como: região da Scrra de
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Mossoró, .sudoeste d.e Maxl><e, nordeste de Fe]-ipe Guerra, riorte de t4)anema ,
oeste da Serra do Carrp, a leste da Serra do Ì€l,regíão entre os
rlos
Àçu e Murungu e a sudoeste de Jandaíra. Nota-se t,ambém aqui maío

res valores na porção ocidental da bacia.
As curvas de isovarores de densidade das des continuidades
(lfAPA 10) denotam praticamente os mesmos núcleos encontrados
no
mapa de fregllêncta, revelando assim que o padrão geral é portan
to de aglomerados de des contÍnuj_dades .
5.3.7

Formacão Macau

e hístórieo: desde KEGEL (1957) existem citações de
ocorrências de derrames basátticosna Bacia potiguar, deflnidas
None

por

MAYER

(J-974) "apudu SOUZA (1982) como Formação Macau.

LítoLogía: SIAI (1975) apresenta duas seqtiências magmáti
cas pós-paleozóÍcas no nordeste brasileiro:
- a primeira, constituÍda predominantemente por diabásios tol_ei
tlcos que ocorrem sob a forma de diques com orientação geral
E-W cortando rochas do embasamento cristalino,para
os quais
tem sldo determinadas idades compreendidas entre 125 a 130 mi
lhões de anos (Cretáceo) ;
* a segunda, átcali-basáItica, e que constitui a Formação Þtacau, é
representada por "plugs ", pequenos derrames e mais raramente
por diques, e ocorre na margem da bacia também cortando ro
chas crlstafinas (exemplo: pico do Cabugi, nas proximidades
de Lajes) e no interior da Bacia, onde corta os sedimentos
cretáceos desde leste do rio Açu até proximidades ,rda cidade
de JandaÍra. As ocorrências em superfÍcie apresentam, nesse
domÍnio, um padrão geral com orientação SE-Nf,ù. Datações reali
zadas em olivina-basaltos revelam idades entre 18 e 42 milhões
de anos (Terciário) para esta seqttêncÍa (SIAL, 1975). Os seus
derrames estão presentes nas formações Tibau, Guamaré e Ubara
na, e de acordo com datações baseadas em microfósseis esta uni
dades abrange as épocds Oligoceno e Mioceno (SOUZA, I9g2) .
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5

.3,.8 Grupo Barreíras (terciário)

5.3,8 .1 Introducão

Barreiras corresponde a

seqtlência de sedimen
tos pouco ou não consolldaclos, de cores variegadas,
variando
desde argilas até conglomerados, com estratificação irregular e
indistinta. Assenta-se ora sobre o embasamento cristal-iho, ora
sobre as formações cretáceas, destacando-se na lapa por uma dis
O Grupo

uma

cordância de erosão bastante pronunciada.
Os sedímentos do Grupo Barreiras ocorrem continuamente na
falxa litoránea desde o Estado do RÍo de Janeiro até o Estado
do Parã, entrando mesmo nas baÍxadas amazônicas. Nos estados de
Pernambuco, ParaÍba e RÍo Grande do Norte essa faixa atinge até
50 km de largura, persístindo ainda, de maneíra descontÍnua, em
algumas áreas no interior.

et alii (L972) f.izeran uma correlação entre as
áreas estudadas em superfície, por MORAES (L924,) , KEGEL (1957) ,
LINS & ANDRADE (1960), BIGARELLA & AND RADE (1964) e SUDB,TE-ÂSMIC
(1967) e em subsuperfície, por CÄMPOS & SILVA (L969), com novös
dados obtidos no campo, pelo reexame da maior parte dos aflora
mentos anteriores descritos e exame de novos afloranentos.
A
partir dos estudos de campo, estudos sed imentológ i co s de l_abo
ratório e da histõria geológica da região, esses autores apre
sentaram uma subdivisão do Grupo Barreiras em três
unidades:
inferior, média e superior, cada uma delas com uma capa de in
temperismo tÍpica e que são apresentadas nos itens que se se
MABESOONE

guem.

5.3.8.2 Unidade inferior

(Formação Serra

do Martins)
Nesta formaçâo estão incluÍdas a Série Serra do Martins de
MORAES (1924) , Formação infra-Barreiras de KEGEL (I957) , Forme
ção Mossoró de LINS & ANDR.ADE (1960) , e Formação Tibau, de cAM
POS & SILVA (1969), "apud" ¡IABESOONE er alii
(L972).
Tanto em superfÍcie como em subsuperfície, a Formação Ser
ra do Märtins ê constituída ¡ror urna seqtiência areÌ¡osa até arenÍ
tica. Sua esPessura pode atingir 30 m.
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Nas suas ocorrênc j,as nas chapadas do interior do Estado do
Rio Grande do Norte e da paraiba, possui a seguinte litologia:
na base, a seqüência é arenosa, fríável, caulinica, de coLora
ção branca, com algumas camadas maís escuras, geralmente de co
res roxa e amarelai para cima, essas areias caulínicas cedem lu
gar aos arenitos , loca lme nte silicificadoç, até quartzitos sedi
mentaresi na parte superior, há seqüência arenosa até conglome

rátlca,

com cimento ferruginoso e bastante dura. Encertando a
següência surge uma capa lat.erítica de arenitos ferrugÍnosos,
seja em blocos soltos, seja em forma de crosta. Geralmente, eE

ta seqüência superior ferruginosa está ausente nas regiões co:
telras, talvez devido â erosão, En resumo, esta unidade se apre
senta com dois pacotes bastante distintos em cores: um inferior,
branco e outro òuperior, avermel-hado.

5.3.8.3

Unidade nédia (For¡nação Guararapes)

esta denominação foram íncluidas a Forrnação Guararapes
e a Formação Riacho Morno de BIGARELLA & ANDRADE (1964) e a ¡¡or
mação Barreiras, do VaLe do Jaguaribe, da SUDENE-ASMIC (1967).
A unidade média se compõe de seqüência variegad.a, com se
dimentos arenosos até argilosos, en camadas horizontais ou
";
lentes, com pequenas discordâncias erosionais locais, marcadas
por leitos de seixos. No campo esses depósitos se destacam pe
las cores vivas e pela estratificação irregular, âs vezes se
transformando em r-aminação perturbada. sua espessura pode atin
Com

gir 40 m.

No topo desta unidade

existe

uma capa de intemperismo que

destruiu a estratificação originar pera infirt.ração de óxidos

de ferro. Estes se apresentam em forma de manchas ou colunas
vertlcais,às vezes cimentados até arenitos ferruginosos: é o de
nominado fntenpetisno Ríaeho Motno, Essa capa de int.emperismo
segue mais ou menos a superfÍcie atual_ sendo porêm t.runcäda
nos val-es mais profundos.
A Forrnação Guarãrapes se encontra ao longo da costa, cons
tituindo as "barreiras" dos rios, inclusive do baixo Jaguaribe
e as falésias das pralas, desde Recife (pE) até Àracati (CE) .
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5,3.'8.4 Unidade Superior (Formação MacaÍba)

esta denominação foram incluÍdas por M.ABESoONE et alil
(L972) a Formação Macaíba e Formação potengt de CA¡,IPOS & STLVA,
(1969) e a Formação Faceira da SUDENE-ASMIC (1967) .
É constltuida de uma seqtlêncÍa essencialmente arenosa até
argilosa, de coloração c1ara, com bastante caulim, tend.o na ba
se um horÍzonte de espessura variável de seixos de quartzo e .de
rochas cristalinas. A granulometria é bastante irregular e a es
tratlficação muito indistinta. Raramente ocorrem concentrações
de óxido de ferro, e quando existem, se apresentam em forma de
pequenas manchas alaranjadas até avermelhadas. Sua espessura po
de atingir 20 m.
MÄBESOONE et alii
"ibidem", consideram que a Formação Ma
caÍba está separada da Formação Guararapes por uma evidente dis
Com

cordância de erosão.
Capeando esta unidade há uma séríe de intemperismo pouco
espessa de areias atê siltes averrnelhados, com concentrações
de óxldo de ferro na superficie, sem constltuir contudo cros

tas intelras. Esse capeamento foi
gi.
!¿.8.5 a"øi".t.

chamado d,e rntempe!.ismo poQen

a"p""l@eiras

Estudos da composição granulométrica, do caráter morfoscó
pico e morfomêtrico dos grãos de areia e ainda de Lâminas petro
gráficas de amostras cimentadas permitiram a MÀBESOONE (196g)
"apud" MÃBESOONE et aLii (1972) estabelecer os seguintes ambien
tes de deposição:
FoRMAçÃO

À.¡4BÏENTE DEPOS I CIONAL

MacaÍba

Fluv ial-

Guararape s

Combinação de

Serra do Martins ....

FIuvial, distante das fontes de sedimen
tos; influência de processos litorâneoS.

corridäs de l-ama e rios ,
lndicando cllma bastanÈe rigoroso, semi
-á r ido
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et alii, ,'íbidem", a datação das diver
estratigráficas afossilÍferas do Grupo Barreiras

Segundo MABESOONE

sas formações
é multo problemática.

& ANDRADE (1964) COMO MABESOONE (1966), dA
taram-na a partir de bases paleoclimáticas e portanto através
de um crÍtério bastante inseguro. Segundo esse critério, tem-se:
TANTO BIGÄRELLA

FORMÀçÃO

IDADE

Macaíba

.. Põs-pliocênica (quaternária
rior)

infe

Intemperismo Riacho Mormo .. pliocênica Superior

Guararapes

.....

Serra do Martins

Miocênica superior a pliocênica

.... Oligocênica (?) (ou mais antiga)

5.3r9 ÀJ-uvlões, Praias e Dunas (euaternãrio)
5,3.9.1 Aluviões

Potiguar, os aluviões que merecem destague são os relacionados aos ríos Jaguaribe, Apodi-Mossoró e
Piranhas-Açu, Secundariame nte, os aluviões dós rios Unanema - do
Carmo e Cabugi-MuLungu-Amargo so.
À Iítologia desses aluviões é bastante variável mas d.e uma
maneira geral são constituidos por clá st icos ocas iona lment e gros
seiros com natriz argilos.a, por vezes rica em. natéria orgânica.
No balxo curso dos principais rios, os aLuviões ocorrem em
forma de tabuleiros escaLonados por desnÍveis de poucos metros
e também na forma de planÍcies de inundação. Na borda desses ta
buleiros, em contacto com os calcárj-os da Formação Jandaira, po
dem ser encontradas cascalheiras contendo blocos de sil_ex, de
quartzo e de diversas rochas do embasamento cristalino jacente
a montante desses grandes rios.
Fato notório é o dese nvol_vimento de intensas planícies alu
vionares sobre os afloramentos da Formãção Açu nas áreas oncle
o rio Apodi e o rio piranhas passam de sobre os sedimentos da
Formação Açu para os calcários da Formação JandaÍra, crianilo a
montante dessas penetrações, exLensa área aluvionar devida à
barreÌra litoIó9ica-gconrorfol6gica das',cuestas'i calcárias.
No domÍnlo da Bacia
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Na planície aluvial do rio Apodi, próxírna à cÍdade do mes_
mo nome, com base em dados de perfurações e de sondagens geofi
sícas Mj\l{OEL FILHO (197I), estj_mou espessuras de até 40 m para

esses aluviões.

A planícle aluviaL do rio Açu, localizad.a entre as cidades
de Açu e AIto do Rodrigues, apresenta comprimento de cerca de
36 km e largura variando de 2,5 até 15 km. O DNOcs (1976), ang

lisando os perfis
de d.lversas sondagens executadas
na área,
conclui que . os,, , sedimentos perfurados equiva
leriam aos aluviões e sedj_mentos de Formação Açu, que foram sub
divididos em "aluvião superior" e "aluvião inferior". O IpT G9g2)
reinterpretando os dados disponiveis, sugere que os sedimentos
gue foram denominados "aluvião inferior', sejam,pelo menos em
parte, correspondentes a uma variação faciológíca da Formação
Jandaira e ao topo da Formação Açu, considerando que os alu
viões do rio Açu, nessa regÍão, equivalem apenas ao "aluvião su
perior", definido naquele estudo e cujas espessuras máxirnas va
riarn de 20 a 50 metros.
g.2 Pr"ias e du
A costa norte da Bacia potiguar apresenta uma faixa de até
óerca de 10 km de largura que se estreÍta por vezes até 2 km e
se interrompe na foz dos grandes rios, na qual ocorrem sed.imen
tos de dunas e de praias, intimamente relacionados.
As dunas, que nessa região atingem a cota mãxima de 20 m,
são de pelo menos duas geracões. As nais ant.igas (pJ-eistocêni
cas?) encontradas mais para o interior, recobertas por vegeta
ção pouco densa, formam uma seqtlência de cordões paralelos à li_
nha de costat as mais recentes e atuais, móveis, modeladas pe
Lo vento nordeste, originam relevo característíco de cristas em

S.

¡.

semicircr¡lo.
Devê-se notar ainda a presença de dunas sòbre superfÍciæ
de grande aJ.titude, cono são as encontradas no topo da Serra do
Mel , a uma altitude de mals de L50 m.
Os sedimentos dunares são essencialmente constituÍdos por
areias finas a médias, quartzosas, de coloração esbr.rnquiçada
nas dunas atuais e avermeLh.rda nas dunas antigas.
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Os sedimentos de praÍas são representad.os por areiad de
granulação fina a grossa, quartzosas, mÍcáceas com fragmentos
de conchas, por vezes contendo argila, regularmente seleciona
dos e em geral de coloração amarelada ou acinz.entada.
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6

EXPLORAçÃO DO AQUÍTERO JANDAÍRA

6.1 fntroduÇão
As crescentes d.emand.as de água fazem com que no nundo in
telro atualmente se invlstam capital em quantÍdades considerá
veis em estudos h idrogeológj_co s e em construção de obras dé caB
tação. Apesar disso porém, no panorama nundial a utilização ra
cionaÌ dos recursos hídricos subterrâneos é uma tecnologia pog
co desenvolvida, tanto no que diz respelto ãs técnicas de l_evan
tamentos exploratórios de aquff,eros como em técnicas de capta
ção dos seus recursos.
Entende-se por exploração de águas subterráneas, o conjug
to de atívidades que permit.em a localização e o recohhecimento
de aquíferos a partir. dos quais se pode obter água em quantida
de e qual-idade adequadas aos díferentes fins. Não existe porérn
uma fronteira definida entre os trabalhos de exploração (pros
pecção e avaliação) das reservas aqulferas e os de explotação
(Iavra) do recurso. A ênfase da primeÍra etapa estaria maís vol
tada aos aspectos de reconhecimento e a da segunda. mais aos as
pectos têcnicos de captação e a aspectos organizacÌonais. O cg
ráter nult idi scipl inar de ambos os nÍveis de atividades pata o
aproveitamento dos recursos hÍdricos subterrâneos conduz pol
tanto â cooperação de técnicos das mais diversas áreas das ciê!
cias para o equacionamento dos problemas relacionados ao supri
nento de água.
No que se refere ao aquifero JandaÍra, as pesqulsas a ni
vel exploratõr1o nas áreas de conhecímento especffico básico,
tais como a Geologia, ceofislca, Hidrome teorologia e Hidrogeo
guÍmica, embora na maiorÍa das vezes não tenham tido suas ativi
dades programadas com o objetivo de reconhecimento e avaliação
hidrogeológica, muito têm contribuÍdo para o aprofundamento do
conhecimento desse aquÍfero.
Resultados parcials das investigações no campo da Hidrome
teorologia foram apresenÈados no item 4; os resultados das in
vestigações H idrogeoqu Ímic as ora real-lzadas serão apresentadas
no item 8. São apresentadas a seguir, algunas considerações das
investigações na área de Geologla e GeofÍsica.
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.2 InvestigaÇões Geológícas
São básicas para os estudos hidrogeol6gico s, uma uiu, res
ponsáveis pela correta caracterização da geometria dos aquife
ros, da sua composição mlneralógica e portanto com conseq{lên
cías na composição química das águas e ainda pelo fornecimento
de dados que permÍtem a estimativa das suas reservas e o conhe
cimento dos seus necanísmos de fÌuxo.
Os estudos exploratórios da Formação JandaÍra a nfvel re
gional geraLmente têm sido o produto secundário de estudos ex
ploratórios com o objetivo de pesquisas de hÍdrocarboneEos (pe
tróleo) programadas pela PETROBRÁS na Bâcia potigllar, tanto atra
6

vés dos mapeamentos geológicos como atraVés das sondagens mecâ
nicas e geofísicas (métodos sísmicos e eIétricos) por eIa execu
tada s .
O reconhecimento

litológico e estrutural sobre a Formação
JandaÍra têm advindo ainda secundariamente d.e mapeamentos desti
nados ã prospecção mineral , tais como os mapeamentos executad.os
pela CPRM (1978), MENOR et alii (1980) e ¡,I¡lE (1981) .
A rnaioria das sondagens mecânicas de reconhecimento que
forneceram informações sobre a estratigrafia desde o topo até
ã base da Formação JandaÍra refere-se às sondagens a cargo da
PETROBR.ÁS, tendo sido executadas por várias entidades estatais,
entre as quais o DNPM, a CPRM, e a própria PETROBRÁS. Os poços
delas resultantes construidos até 1979, tendo sido inventaria
dos pelo IPT tiveram também seus parâmettos utilizados
nesta
mo no gra f ia
Poços tubul"ares para abastecimento em água, conquanto te
nham caráter restrito e parc j.aI em ternos de penetração na For
mação JandaÍra, têm se constituido em uma excelente fonte de in
formações e dados sobre o comportamento litológico,
estrutural
e hidráulico da Formação Jandaíra. A sua distribuÍção quase ho
mogênea na área de dominio do aquÍfero JandaÍra facilita os ."
tudos de reconhecimento desse aqulfero a nÍvet regional.
6.3 fnvestÍgaÇões Geoffsicas
6.3.I

Sond.rgens GeofÍsicas

As sonclagens geofisicas na Bacia Potiguar têm se processa
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do tanto através de campanhas que objetivam a prospecção de pe
tróleo como as que objetivam a prospecção de água subterrânea,
sendo as prj-meiras, até agora executad.as pela PETROBRÁS e as
últ,1mas, pela SUDENE, pela Secretaria de Indústria e Comércío
do Estado do Rio Grande do Norte-SIC,/RN e Companhia de águas e
esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN.

A seleção do método de prospecção geofisica a ser emprega
do em uma determl-nada área bem como a qualidade da "resposta "
que esse método poderá fornecer estão condicionadas principal
existen
mente ao contraste, em termos de propríedades físicas,
tes entre as formações geológicas que compõem a estratigrafia
dessa área .
São apresentadas a segulr algumas considerações concernen
tes a prospecções geoffsicas feÍtas através de sondagens eIétri
cas verticais (SeVs) uma vez que os métodos sÍsmicos têm sido
utllizados apenas peta PETRoBFìÁS, e cujos dados usualmente não
se encontram disponÍveis.
O OUADRO 7 apresenta os dados gerais sobre as medições geoe
Iétricas de longo alcance efetuadas na Bacia Potiguar pela SUDEìI\IE,
CAERN e Secretaria de Indústria e Comércio do Rio Grande do Nox
te-SIC-RN, e¡n convênio com o fnstituto de pesquisas Tecnológi
cas do Estado de São pauto-IpT.
Para facl,lidade de referência as SEVs foram agrupadas em
dois conjuntos:

a)

executadas nas porções ocidental e central da Ba
cia PoLiguar, abrangendo os quatro primeÍros projetos

SEVS

referidos no
b)

oUADRO 7;

SEVs executadas no extremo

oriente da Bacia. Correspon
dentes ãs sondagens executadas pelo fpT

As condições gerais de execução e os resul_tados das inter
pretações dessas sondagens são apresentados nos itens que se se
guem.

a) Sondagens eLêtrieas

Ðez,l;í

eai,s na poz,ção oeï.dentaL e

centyr¿7.

da Bacia Potíguar

Para as medições geolétric.es fo1 utilizad.o como arranjo, o
quadripoLo linear slnétrico .utNB, de Schlumberger.
A aná1lse das medições qeoelétricas pernltiu constat.rr umå

SEVs

Na área

de

lnteresse

1) Bacia Escola

de

Hld rogeo l"og i a
(SUDENE) (123 SEVS)

2) Àbastecimento
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Época das
Medi çõe s

BP

45BP- 49BP
90BP- 92BP
95BP- 99BP
101 BP - 103 BP
]-05 BP - 1I4 BP
I22 BP - 123 BP

I c-

1000

08/67

6000

a

(não contÍnuo)

21 c

d'água de Macau
e PendêncÍas

O6/66 a

10/09 a
05 /ro /72
(

4000 a
I4000

contÍnuo)

(Estudo realizado pela CAE RN
(21 sEVs )

3) Estudo hidrogeo
1ó91co da P lanÍ
cie Aluvia1 do
APodi,/RN

(70

02/7

4

(SUDENE)

SEVs)

4) Projeto Apodi
Estudo Estrutural

1A-52A

06

da par te l¡ü da
Bacia Potiguar

5) Estudo hidrogeo
Iógico detalha-

27/oI

2000

a

/oe /7

4

14000

(não contÍnuo)

001

-

011

06/04

a

07/as/ Bt

800

a

1000

do do Estado do
Rio Grande do
Norte SIC-RN/
IPT-SP (24 SEVs )
QUADRO

7-

Campanha de medições geoelét,rlcas de longo alcance
na Bacia potiguar (FEfToSÀ, 1979, modificado) .
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boa diferenciação erétrica das princlpals unidades litológicas. o
QUADRO I a seguir. sumariza as caracterÍsticas da seqüência geoe
létrica genérica e a sua correspondêncl.a com a seqllência geoló
gi co-estratigráfi ca da Bacia potiguar,
Horl
leoe

z

1é

on

tri

te
óo

Resistividade E1étríca
verdadeíra (ohm. m)

2

40-80
10-30

3

50 -1s0

1

4

5

QUADRO

3@

I

Seqllência

Es

tratigráf ica

Formação JandaÍ ra

Conjunto Formação Açu/Fol
maçao Gangorra
Embasar,ìento Cris

talino

8 - CaracterÍsÈicas gèoeJ.étricas das princípais formações geológicas da Bacia Potlguar (FEITOSA, Ì978)

A FïGURA 12 a segulr mostra três exemplos de sondagens e1é
tricas verticais onde é possivel distinguir bem a seqttência sege
1étrica apresentada no OUADRO 8.
Segundo FEITOSA, ,'íbidem" a metodologia de interpreÈação
das medldas geoelétricas foi fundamentada em sondagens elêtrÍ
tricas de aferição, (parametrização) cujo referencial foram 16
poços tubulares profundos que atingiram o embasamento crisealÍ
no, tendo sÍdo utílizados diversos artifÍcios de interpretação
alêm do conhecimento anterior sobre os sedimentos da BacÍa. Foi
ut,ilizada t.ambém a metodologia clássíca de interpretação conhe
cida na literatura como nátodo dos pontos auæiLíares segundo a
variante de EBERT (.19 45) "apud'r FE.ITOSA ( 19 78) .
O controle de que dispunha com os poços-referência, entre
os quais rnuitos possuÍam perfilagem el,étrica, permitiu
ãquele
autor, prever um erro máxlno da ordem de 20t na estimativa das
medidas de profundidade do embasamento e das espessuras do con
junto Açu,/Gangorra, admítindo porém a possibilÍdade de erros
maÍores, em função de condlções locais das SEVs, tais cotno zonas
estruturalmente baixas (.fossas e depressões) que poderlam col
ter aÍ águas salgadas onde os erros tenderiam a provocar a sup€
e s t inì¡ção d.equclas mcdidas.
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12 - Exemplos de sondagens elétricas na porção ocidentat
da Bacia Potlguar (FEITOSA, 1978)

A localização bem como aLguns parâmetros de ínteresse obti
dos na interpretação das medições geoelétricas efetuadas são
apresentados na TABELA 1 (ANEXO B).
Ouanto ãs espessuras máximas da Formação JandaÍra, a linha
de interpretação adotada conduziu a uma tendência em superesti
mação sisLe¡nática das mesmas, da ordem de I0 a 408.
A metodologia utilizada não permitiu também ãquele autor,
detectar eventuais reduções de espessura dessa formação devl-das
a movimentos tectônicos positivos seguidos de erosão, ou seja,
como o l"imite superior atual dos calcários constituÌ
uma ampla
superfÍcie de erosão, é possÍveJ- que existam locais associados
a altos estruturais, mesmo reLativos, onde a espessura tenhä si
do cons i derave lmente reduzida por erosão.
Em ternìos de resultados obtidos no ãmbito de toda a BacÍa
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Potiguar, segundo

dizer que a interpre
tação das medições geoelétricas das sondagens Bp perml,tiu o es
boço geral da Bacia Potiguar, e a das medições geoelétricas efe
tuadas para o abastecimento de Macau e penclências permitiu o ma
peamento do "graben" de Pendências.
No mapa de ísópacas da Formação JandaÍra ( Ml\pA 5) são apre
sentadas as SEVs que se encontram dentro da área de estudo, a1
gumas das quais utílizadas para o seu traçado,
FEITOSA (.L978)., pode-se

b) Sondagens elétyicas uez,tícais no eætremò Leste da Bacia poti
gud?

As sondagens elétricas verticais executadas nessa área são
as relat,ivas ao I'Estudo Hidrogeológico regional detal_hado do Es
tado do Rio crarde do Norte", a carçJo do IpT (1982) . Nesta área
os objetivos das SEVs estavam voltados para a determinação da
profundidade do embasamento cristalino e para a possibilídade
de caracterização de zonas condutoras em subsuperfÍcie, que pg
dessem indicar zonas mais promissoras para a captação de ãgua
subterrãnea.
As cuïvas de resistividades aparentes resultantes d.as sondagens elétricas foram interpretadas utilizando-se tarnbém o mé
todo de pontos auæiLíares, e os modelos matemáticos obtidos fo
ram comparados com os resul-tados d.e campanha anteriormente ..1
IÍzada pelo IPT em áreas de geoJ_ogia semelhanLe. para a inter
pretação final o modelo defÍnitivo foi selecíonado com base na
anál-ise conjunta d.as curvas de resist,ividades aparentes com a
utílização do método das apz'oæimações sucessiuas através de seu
programa de cál-culos por computador. Foram consj.derados ainda
os dados 1i to lógi co-es tratigrâfi cos obtÍdos a partir de a1guns
poços tubulares utllizados para captação de água, existentes na
äre a.

Na PIGURA 13 estão representadas as curvas d.e resísti¡¿ida
des a|>a.rertl;.:s e as coLunas geôeLê1:r'ícas obtidas a partir da in
terpretação dos dlagramas elétricos, relatÍvos à s¡v-OOs exg
cutada nas proxlmidades dos poços ng 901-18 e 19 e ã SEV-016,
executada nas proximidades dos poços 1055-29 e 30.
A metodoÌogia adotada permitlu estabelecer os seguintes es
tratos geoeJ.étricos na årea das sondagens:

cuRJa o€ fÉ5r5rrvrÐÂcE ÁÞÂc€NtE

cu¡ìv^ oE iÊsrst|noloE ÂÞ^R€XtÊ

(l_e!!ro¡
0...'rå L¡ro¡óì...
t.r.a..,.¡l

FÏGURA 13

-

Exemptos de sondagens

elêtricas verticais na porção orientar da Bacia potiguar
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- sedimentos superfi cf ais t
- sedimentos cenozóicos e/ou mesozóicos, e
- rocha sã (.embasamento crlstalino)
Os resultados gerais, em termos de resistividade são sinte
tizados no oUADRO 9 a seguir.
Hori. zon te
leoe Létri co
1

Resistividade e 1étri ca
verdadeira ( ohm. m)
2 a 10 000

Seqtlên ci a

es

tr ati gráfi
Se

Espessura
c

a

dimentos

superfici ais

(m)

2 a56

Sedimen tos
Cenoz6icos e/ou
Me s oz

2

105 a 930
(valores pouco f reqllen
tes¡ l-20 0 e 2800)

I1 a91
3

QUADRO

co

ói cos

a) nÍve1 resis-

8aI27

b) nÍvel condutor
Rocha sã (embasamento cristalino )

9 a 44Ì

ten te

9 - CaracterÍsticas geoelétricas da seo{Iência estratigrá
fica do extremo oriente na Bacia potiguar (IpT, 1981)

A ausência de sondagens mecânicas com descrição detalhada
dos termos litológicos, aliada à pequena profundidade dos pou
cos poços exístentes na área impediu uma classifÍcação geológi
ca maÌs precisa dos estratos geoelétricos, quer seja ao nÍvel
dos sedlmentos superficiais, quer seja tambérn dos sedlmentos ce
nozóicos e,/ou mesozóicos. Al"ém desse fato, os deno¡ninados ',sedi

superficiais" quando secos possuem resistividades que vg
rfam em uma ampla fafxa em função da sua posição topográfica.
Esse esÈrato geoelétrico poderia estar englobanlo uma variada sé
rie de estrãtos geolóEicos distintos ou seja, coluviões, elg
mentos

viões, solo de al"teração, dunas, etc. Notou-se qr:e os valores mais altos de
resis tividade nos sediÌentos sul>erficiais eram correspondentes ås
areias quartzosas dasdunas que ocorren l.ogo após a linha de
prai a .
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O

estrato 'rsedí¡Ðentos cenozóicos e/ou mesozôicos,l foi

geng

ri camente assim designado apenas em função da correlacão entre
a reslstivÍdade e o suposto modê10 estratígráfÍeo da área co
nhecido até então. Os nfveis resÍstentes deste estrato em geral
apresentam resÍstividades conslderadas extremamente altas para
sedÍmentos saturados e posslvelmente estejam refletíndo
vari a
ções litolõgicas.
Os nÍveis elétricos 115 ohm.m (SEV-005) e g60 ohm.m (SEV_
0l-6) forarn definidos como calcários, com base nos valores d.e re
sistlvídade e principarmente pera correração com dados litoJ.ógi
cos de poços construÍdos nas proximidades (poço 901-Ig e poços
1055-29 e 30, respectlvamente); já os nÍveis de l20O ohm.m (SEV009) e 2800 ohm.m (sEv-0rz) , foram definidos tarnbén como rochas
calcárías, porém em função apenas dos varores dê resistividâdes
obtidos, uma vez que estão distantes de poços -referênc1a, não se
descartando, portanto a hipôtese de serem ærrespondentes a paco
tes de sedimentos arenog.os com grande variação Iito1ógica.
De uma maneira geral os nÍveÍs condutores na coluna geoe
létrica se localizam entre os nÍveis resistentes e a rocha sã
(êmbasarnento cristalino) , tendo sido Ínterpretad.os como corres
pondentes a sedlmentos satura.dos com água doce, possivelmente
sedimentos calcíferos apresentando uma pequena variação granulo
métrÍca. Porém, quando esses níveis estão rocal-izados diretamen
te sobre o embasamento cristalino (SEV-005, cuja espessura de
sedimentos atingiu até 41I m) , d.eve-se considerar o fato de que
ã medida que se aumenta a profundidade de investfgação, peque
nas varlações nas rerações entre espessuras e reslstivídades
(principalmente guando se t,em una faixa de variações relativa
mente pequena de res j-s tÍvidades ) , podem provocar a integração
de uma ou mais camddas J-itológÍcas em um único estrato
geoelé
trico. - efeito de supz,essão de canadas. Assim sendo, para essès
nÍveís condutores, imediatamente superiores ao embasamento não
se descarta a possibilfdade de ocorrência de variações lito1ógl
cas não detectadas pelas sondagens geofÍsicas.
O valor da resistividade (.tnflnito)
para o e¡nbas amento
cristaLino indica o alto contraste, em termos de reslstividade,
existente entre este estrato e os sedimentos que se sobrepõem a
ele, isto é, os sedimentos, por apresentarem valores de re-
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slstfvidade extre[¡alnente hai.xos, f, azem com que o va]-or de resis
tividade do emb.asamento cristalino tenda para o infinito.
Ainda, como pode ser observado na SEV-005, no que diz reg
pelto ã profundídade do embasamento cristalino, a ínterpretação
admite uma segunda hipótese., ou seja, um segundo modelo geoelé
trÍco païa o local e.st,udado, devendo-se tal fato ao chamado efeí
to de equioaLância em gue muitas vezes, mesmo com a existência
de um forte contraste de resistividade entre as canad.as, a in
terpretação dos dados geofísicos pode apresentar duas ou mais
soluções, isto é, os mesmos dados geofísicos podem admitir dois
ou mais nodel-os geoelétricos de interpretação ref l_etindo assim
diferentes modelos geológicos para uma única situação geológi
ca real

.

As prospecções geofÍsicas de longo alcance, conquanto auxi
liem na identificação dos esLratos geológicos, podem apresentar
resultados quantitativos portadores de erros, em áreas carentes
de sondagens mecãnicas de aferição, em gue pese a utilização
das mais poderosas técnicas de inLerpretação das medições geoelétrlcas. O traçado das isópacas do aquÍfero Jandaíra (MÀpA 5)
apresenta alguns locais onde na ocasião da execução das sonda
gens elétricas não havia poços tubulares e as espessuras se re
velaram divergentes com as encontradas em perfurações executa
das posteriormente naquelas ãreas, como por exemplo a SEV ng 52.

6.3.2 Perfllagens GeofÍs icas
Prospecções GeofÍsicas em furos de sondagem no domÍnlo da
Formação JandaÍra têm sido freqtlentemente utilizadas pela pE

o objetlvo de identtficar os 1imites dos estratos
geológícos atravessados pelos furos. São comuns äs diagrafias
obtldas através da perfilagem térmica, perfilagem elétrica (p9
1arlzação espontãnea, métodos resistivos, etc), perfiLagens ra
dioisotópica! (gama natural, gama-gama e neutrônica) e perfila
gen sônica. Nessas perfílagens as propriedades físicas dos caL
cários permitem facilmente a sua identificação;
constituem-se
dessa maneira em excelentes técnicas para o estabelecimento do
topo e da base da Formação Jandafra.
(1981) efetuaram perfilagens térmicas em
SÀNTOS et afiÍ,
poços tubulares com o ol:jetivo de utilizar as técnic.¡s geot,érmi
TROBRÃS com
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cas na interação do regime geoternal com o regime hfdró1ó9ico
suhterrêneo no Est,ado do RÍo Grande do Norte. Tais técnicas per
mitiram a Ídentificação de nfveis de clrculação de água e, no
caso do aquÍfero Bä.rreiras, a deflnição de zonas de recarga e
dos intervalos convenlentes à instaJ-ação dos filtros
no inte
rlor dos furos para poços produtores de água da regÍão de Natal.
A FIGURA 14 ilustra a identificação de anomalias tér¡nicas
positivas no aquífero JandaÍra, revel-ando a exístência de movi
mentos de ascensão da água no inÈerior do furo.

Poço Í^¿cNôl qTtclca
æÂo

FIGURA J-4

c¡rl¡¡^,nx

- Exemplo de perfilagem térmica em poços do aquÍfero
JandaÍra (SANTOS et alii, L983) .

Esses autores, utilizando os dados de gradlentes geotérmi
cos obtidos a partir dessas perfilagens e ainda de dados caLcu
Lados a pârtir de medidas de fundo de poço (BIIT) feitas pela PE
TROBR.ÃS, elaboraram o mapa de gradientes geotérmicos e o mapa

I
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de tendência dos gradíentes geotérrnlcos. da Bacia potlguar, que
perml:tira.n entxe outras conclus.ões, reafirmar que o sentldo do
fluxo de åguas subterrâneas se faz genericarnente ern direção ao
mar.
6.

3.

3 Isótopos ambientaÍs

Técnicas mals modernas de exploração como as isotópicas,
também têm sído aplicadas em estudos visando à um melhorconheci
mento dos recursos hÍdricos da Bacia potiguar. Neste campo tam
bêm os conhecimentos sobre o aquÍfero Jandaíra adVêm , primeira
mente de estudos regionais no nordeste e posteriormente de estu
dos mais restrítos, no ãmbito da Bacia potíguar gera.Lmente pe
10 interesse no aquÍfero Äçu.
Entre as diversas aplicações das técnicas isotópícas úteis
na expl-oração de aguÍferos destaca-se a determinação dos isóto
pos anbientaís: Deutério, Oxigênio-18 e Carbono-l_4 das suas
águas, úteis na elucidação de processos de recarga e, de uma ma
neira geral , dos diversos aspectos do funcionamento hidráulico
dos sistemas aquÍferos.
A biblÍografía técnica da Bacla potiguar conta com alguns
estudos de isótopos ambÍentais em águas subterrãneas os quaj.s,
devido principalmente ao pequeno número de determinações dispo
nfveis, ainda não trazem resultados conclusivos sobre os diver
sos aspectos investigados.
O inÍcio das investigações hidrogeológicas utilizando prã
tÍcas isotópícas no nordeste do Brasl-l foi marcado com os estu
dos reaLizados por uma mj.ssão de técnicos de Israel tendo sÍdo
estabel,ecido um programa de colaboração, sob a coordenação da
Comissão Nacional de EnergÍa Nuclear-CNEN, através de seu Depar
tamento de Pesquisas CientÍficas e Te cnol_ógi cas -DpCT, reunindo
a SUDENE (.PE), o Centro de Energia Nuclear na Agricultura =CENÄ
(SP) e o Instituto de Pesqüisas Radioativas-IpR (MG) ,
vLsando
à realização de estudos de vÍabilidade de utilização e de col
tribuição das técnÍcas de emprego dos isótopos naturaÍs na bus
ca de soluções de problemas hÍdricos tÍpicos daquela região.
Em 1968, cAT et alil ,'apud,' LEAL et alii (L974) apr:esenta
r anì os prlmeiros resultados dos Levantamentos básicos
executa
dos através daqueJ-e prograna, em relatórÍo (in6dito) envlado ;
CNEN C à SUDENE.
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et, alii "apud. SALATï et alii (1976) apresen
taram cÊ prfmelros dados sohre conposição lsotópica de ágrr."
"rã
terrâneas daquela região (,tanb6m inédito), referentes aos estu
dos. reallzados pela mesma missão técnlca.
Posteriormente, dur.ant,e o Decênio HidroJ_ógico fnternacio
nal foram obtidos, para a "International Atomic Energy Agency',
IAEA, dados sobre a composicão isotópÍca de águas pluvÍais de
algumas localidades do Brasi 1.
Com base nesses estud,os, SALÀTï et alii
(1970) ',apud,, SALAU
et alii (1976) apresentaram dados de concentração isotópica de
ol8 em águas subterrâneas do nordeste brasileiro, ressaltando o
emprego das técnÍcas de isótopos ambientaj-s como forma de auxå
liar na solução de alguns problemas hÍdricos daquela região,
LEAL et a]li (1974) apresentaram os resultados das análi
ses de TrÍtio, Ox19ênio-18 e Deutério em amostras de água cole
tadas pela SUDENE no que concerne a águas pluviäis,
s uper fÍ
cials e subt.errãneas, de locais representativos da região nor
Em 19.69, MELO

des

tína.

et alii (1976), com o objetivo precÍpuo de correla
cíonar a taxa de evaporação com a satinidade das águas subterrã
neas, analisaraJn as concentrações de D e Ol0 em águas de aguÍfe
ros do nordeste, concluindo que as varÍações encontradas indi
cam que tanto o D como o 018 poderiam ser util.izados, em alguns
casos, como traçadores de águas subterrãneas. Apresentam ainda
composições isotópicas de águas pluviaÍs com o objetivo de ob
ter informações sobre o mecanismo de recarga de aquÍferos daque
ta região e correl-acionar a taxa de evaporação com a satinida
SALATÌ

de das águas subterrâneas.

lsotõpicos

sobre Carbono 14,
somente começa
r arn a ser publicados em 1974, (SALÀTI et alii,
I974r, para ãguas
subterrâneas do aquÍfero Açu e águas do aquÍfero cristalino nas
Dados

circunvi zinhanças cla Bacia potÍguar.
Estudæ res trÌtos à BacÍa potÍguar porém somente foram rea
(19761 , objetivando avaliar o ba
LÍzados por MERCÀDO et alii
lanço hÍdrico das ãguas subterrâneas na bacia através da utiti
zação conjunta cle dados hidrológicos, hiclroguÍmicos e isotópi
cos .

Mais recentemente foram feitos, atravôs de um programa

de

6B

Cooperacão Técnica entre SIC/Rlt - rpT - rpEN - CENA (IpT, l9g2)
estudos isotópícos com deter¡uinações de D, Ot 6 e C,1 em ãguas
subterrãneas, também coru o obJetivo de melhor conheclmento hi
drogeolôgico da BacÍa Potlguar e do aquÍfero Barrelras na re
g1ão Leste do Estädo do. Rio Grande do Norte. Os resultados des
sas determj-nações foram apresentadas em cÍnco relatóríos técni
cos (inéditos) do Instituto de pesquisas Energéti cas - rpEN (19g1).
Os dados levantados a partir dos documentos cítados e que
foram utilizados nesta monografia constam das TABELAS 2 è 3
(ANEXO B).
A análise de algumas relações entre isótopos são apresenta
das nos itens que se seguem:

A\ ReLação entye

Deutá2,öo

e Oæigãnio-18

al Aguas pLutsíais
A composição isotópica das águas de precipitação depende
de muitos fatores, porém tendo em vista gue o regime de precipi
tação em uma determinada região é determinado por uma série de
fatores que conduzem, até certo ponto, a ,uma períodicidade, é IÍ
cito supor que dentro das oscilações estatÍsticas peculiares aos
fenômenos neteorol6gicos, a água de precipitação de cada região
possua una concentração isotõpica média caracterÍstica de D e
ol 8.
A FIGURÀ 15 representa graficamente a correJ_ação de ôD e
ôOl8 em águas de chuva no nord.este brasiteiro.
Para as águas meteóricas do nordeste, os valores de óD e
ôol8 se encontram bem distribuÍdos ao longo cie uma lj-nha equg
cionada por SALATI et alii (.1976) nos seguintes cont.extos:

- Águas meteóricas de todo o nordest.e:
ôD = 9 t7 + 7,6 ô0ì8 (coef. correl, de 91å)
Essa equação de regressão foí obtida em uma anáLise,
€rn
conjunto, das precipitações em d.iversas cidades do nordeste, às
vezes Localizadas nos mai.s distintos contextos climáticos. Como
pode ser visto na FIGURÀ 15 existe uma grande dispersão dos pon
tos representatlvos das .rmostr.1.s. Segundo LE^L et alii (1974),
aparente¡nênte essa variação está associada às chuvas pouco in
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6O= $7+ 16 5,st6

FIGURÀ

.l
á

orB

15 - Relação entre 6D e ôO18 em águas meteóricas do nor
deste brasileiro (SALATT et alii, Igj6')

tensas que permitem uma evaporação apreciável da água durante

a sua queila e ta¡nbém uma troca fsotópica entre a água de chuva
e o vapor dtágua da atmosfera. Ainda segundo esse autor, outras
causas podem levar a essa dispersão, tals como chuvas de repre
cipitação local ou de nuvens provenientes de águas que tenham
sofrido evaporação intensa e mesmo diff cul-dades na col_eta de
amostras gue, no caso de chuvas pouco íntensas, haveria possi
bllidade de evaporação parcial da amostra.
Para as chuvas mais intensas esses efeitos parecem atenuados sendo bem menor a díspersão e, como essas chuvas são respon
sáveis pela parte mais significativa da recarga dos aquÍferos ,
se constituem as mais impo¡:tantes para os estudos hidrogeológi
cos

-

.

Águas meteórlcas apenas das regiões sedimentares.

Para estas águas que reúnem portanto, amostras mais próxi
mas do lÍtoral, SALATI et aJ.ii, "ibídem", apresentam a seguinte
re Iação

.

6D

J 10+ 7,7 ô0¡6

(.coef

. de correlação de 968)
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Essas eguações são semelhantes, podenclo-se agrupar as águas
meteórícas dessa região em um só conjunto; porém segundo aqueles autores, é prováveI que uma amostragem sistemática leve a
uma variação entre a representação das chuvas lÍÈorãneas onde
geralmente a precipítação é da ordem de 1700 mm/a, e a região
do interior, onde a precipitação pode ser menor do gue 400 mm,/a
e que apresentam maior variabilidad.e de concentrações.
Determinando a correlação entre as concentrações de D e
Ol8 de um grande número de amostras, CRJ\IG (1961) ,'apud." SALATI

et aIli

(1976) obteve a seguinte relação para as águas meteóri

cas:
ôD

= 10 + 8,0

ôOrB

(.1964). ,'apud,, SALATI

et alii (1976)
os coeficíentes linear e angular dessa equação varíam com as
Ainda¡ segundo

DANSGÀ.ARD

condições de cl-ima da região.
Pode-se notar então que as equações encontrad.as para as
águas pluvíais do nordeste estão bastante próximas da equação
de CRArc.
Se nenhum fatorprovocar modificações na composição isotó
pica da á9ua pluvial durante o processo de infiltração no solo,
a composição isotópica da água subterrãnea deverá ser a mesma
da água de precipitação que a orÍginou e que, nestas condições,
deveria apresentar uma com¡:osição isotópica correspondente ã mé
día ponderada das concentrações isotõpicas da precipitação, em
função dos volumes precipitados. Diversos fatores porém podem
determinar modificações na composição isotópica das águas sub
terrãneas, entre os quais a evaporação se destaca como o mais
importante, e que está presente desde o instante da preciplta
ção e durante a infiltração, até que o deslocamento se dê a
profundidades nas quais o seu efeito seja desprezÍveI.
Durante os processos de evaporação subseqllentes às precipi
tações haverá um enriqueci¡nenÈo diferencial- entre D ê OI s,
o
que pode ser verÍficado pelo coeficiente angular clas equações
representativas dâs amos tr:as de corpos de água submetidos à
evaporação que cìeverão portanto apfesenLar valores menores do
que da equação de CRÀIG (: 8,0).

7I

bl. Ãguaa supet,f,i

ct)

ais

et alit (Lg74), as águas superficiais, do nor
deste, tanto as de rios após o período de cheias, como as d.e re
servatórios artificiaís (acudes), se apresentam muito enriqueci
das em D e ol8, devido à evaporação intensa naquela região.
A FIGURå. 16 a seguir .representa a correlação de alguns da
dos de ôD ê018de r-ios do nordeste brasileiro, contl-dos na TABELA
2h (ANExo B).
Segundo LEAL
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16 - Relação entre ôD

te.
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Rio r"1"ú
R¡o Moxotd
Açudes

Rio Apodi

Rio Açu
R¡o Solgodo (ou Amor9oÊo

ou Muluñg,r o¡,

Cobug¡)

Rio Sðo Fronc¡sco

ôOrB em águas

fluviais do Nordes

SÀl,tTIAcO (1972) ',apud" LEAL et. alii (1974) através de estu
do sistemático em um açude do Estado do Ceará demonstrou que a
relação entre ôD e ôol8 para as suas águas submetidas ã evapora

ção é a seguinte:
6D = O,4 + 4,9 60rs

c)

Ãgtaas

da at1uífez'os da Bacía pot,iguar

A FIGUR.A 17 apresenta graficamente a correlação das concen
trações de ôD e ôol8 nas águas subterrâneas dos aqufferos BaI
reiras, JandaÍra e Açu e também nas äguas de chuvas na Bacia Po
tiguar ou em åreas ll-torâneas prôximas à mesma (TABELAS 2a e 3a,

b e c,

ANEXO B)

.

As águas de chuva na área litorânea parecem ser relativa
mente nrals ric¡rs em lsótopos estâvels, conprrativalente ãs äguas
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subterrâneas dos aquÍferos JandaÍra e Açu. Esse fato,
segundo
Î4BRCADO et al-ii (IS7 6.1. leva a supor que as chuvas do titoraL
são distintas das chuvas das áreas de recarga desses aquÍferos no
quê diz respeito à sua composição tsotópica, cujas causas prg
vávels seriam as diferenças existentes entre as características
das chuvas no que diz respeito ã intensidade e distribuicão es
pacial e temporal.
Embora na FfcURA J-7 estejarn plotados os pontos relativos
ao aquÍfero Barreiras, este não foi considerado nos cálcu
los de regressão por estar representado por amostras cofetadas
em uma faixa litorânea bastante abrangente desse aquÍfero e sem
amostragem dentro da área da Bacia potiguar. Assim, a equação re
presentativa da relação entre 6D e 6018, para as águas subterrã
neas dos aquíferos JandaÍra e Açu pode ser expressa:
ôD = O,55

+ 5,6

ôO¡s

pode ser observado na FfGURA 17, existe um zoneaÌnento
nÍtido das águas dos díferentes aqufferos havend.o um afastamen
to gradativo em relação às águas meteórÍcas, onde as águas do
aguífero Barreíras apresentam as maiores concentrações de D e 0to,
seguindo-se as do aquÍfero JandaÍra e do Açu.
Pode-se notar também o agrupamento distal 1-5o7oo<OOl8<-40,/oo
Como

e 25 0/oo.6D < 30 0/oo ) do conjunto de poços do aquÍfero Açu con
finadoequereúneaságuasmaisant1gasousejateordeC1.<
L3olo o mod.
Os poços 896-122, 899-56

e 974-4I , aparentemente desloca
dos para o interior da área de domÍnio do aguÍfero Açu, são all
bos representantes de captação mÍsta, nos aquÍferos JandaÍra/
Açu.

Entre os poços tidos

do aquÍfero JandaÍra e represen
tados nas proxinridades dos ¡:oços do aquÍfero Açu, deve-se obser
var que os de número 896-4 e 897-44, embora estejarn em área on
de as cargas hldráulicas do aquÍfero Àçu são superiores às do
aquÍfero JandaÍra, podendo-se portanto prever mÍstura por apor
te de ãguas do aquÍfero i\çu por drenança vertical ascendente ,
são, no entanto, de pequena profundidade (80 e 92 n, respec
tiva¡nente) e se localizanì em áreas de al-uviões do rio ¡\podi*Mos
como
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soró. Àssim sendo, é 1Ícito suÞor ta¡nh6m a influência
das
águas contidas nesses aluvíões, f semelhança dos poços de Upane
ma que estão no nesmo contexto, uma vez que se distrÍbuem
na
área destes.
E interessante notar que alguns poços, tais como 974-7 e
97 4-34 em Upanema, mesmo pertencendo ao aquÍfero Açu livre, não
apresentam semelhança com as águas do aguÍfero JandaÍra na sua
composÍção isotópíca, como se poderia esperar por estarem conti
dos no mesmo contexto cJ_imático, ao passo que os poços da cida
de de Açu (poço 975-26, s/ng e 46) apresehtam composição isotõ
rnesma

pica próxima das águas meteóricas relat.ivas aos
meses
de rnarço e abril/7O na mesma cidade de Açu. Esse fato,
aliado
ao parateJ.ísmo das curvas pluvÍométricas em estações da Bacia,
representados parcialmente na IIGURA 43 (item 8.2-d),Ieva a su
por que embora possa haver diferença nas concentrações isotópi
cas das chuvas, deve haver diferença nas águas de realimentação
do aquífeio Açu nas suas dÍferentes áreas de recarga, onde ora
esta seria feita dlretamente por águas meteórÍcas, ora por águas
fluviais vindas de sobre as rochas cristalínas situâdas a sul,
portanto com uma composÍção isotópica atípica para aquela região.
Na FIGURA tB estão representados e squemati camente a equa
ção da relação 6D e 60rs para as águas meteõricas, segundo cRå,Ic,
ãguas meteóricas do nordeste, águas subterrãneas da Bâcia potí
guar (aguÍ feros JandaÍ ra e Açu) e das águas subterrãneas do cris
talino do nordeste.
Comparando-se as equacões representativas das águas do
cristalÍno com a das águas da Bacia Potiguar, observa-se aÈra
vés do coeficiente angular da reta (Equações 2 e 4, FIGURJ\ 18)
que as mesmas sofreram evaporação antes de aportar no aquÍfero.
nas
O processo de evaporação teria sido porém mais intenso
águas dos sedinentos cornpa rativamente às águas do cristalino evÍ
denciando portanto uma dinâmica diferente no processo de recarga.
SALATI et alli (1976) tendo e¡contrado a equação ôD=tO+7,7ôOlB pa
ra as
Bacias sedimentares do nordeste, concluÍram que as
águas parecíam não ter: sofrido Drocesso de evaporação antes da
recarga e nem após a mesma, observando porém que ta1 conclusão
era contraditória com o valor estimado, em mais de 908, para os
voLu¡tes evaÞorados após a pr:ecipitäção. A equação ora encontrada
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Representação da relação ôD e ôOl8 em águas meteóricas, superficiaiè e subterrâneas do nordes
te braslleiro e meteóricas segundo CRAIG.
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l
)

:

(fquação 2 FIGURA 18)_ demons.tra reaLmente não haver a contradi
ção suspeÍtada pofs evídencia una f,orte evaporação das águas an
tes de participare¡n ilas reservas desses aquÍferos. A dÍscrepãn
cia dos coeflcientes encontrados talvez seja devida ao reduzido
número de dados utiLÍzados naquela ocasião,
B). Idade das á.guas do aquífero Jandaíya

A determinação da idade das águas subterrãneas representa
também um importante aspecto para a eJ-aboração de planos de äprg
veltanento desses recursos, uma vez que as datações permitem a
avaliação da velocidade de circulação das águas no aquÍfero e
do coeficiente de realimentação dos mesmos.
Até o presente momento não se dispõe de dados de Carbono_
14 de águas do aquÍfero Jandaíra. Segundo MERCADO et alli (1976)
as águas do aquÍfero JandaÍra parecem ser modernas, de acord.o
com seus teores de TrÍtÍo significatÍvos.
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7

O AOUÍFERo JANDAfRA

7.1 CaracterÍstlcas Dimensíonais
Elpes6u"a. o aquffero JandaÍra se instala na porção supg
rior da seqllência carbonática da Fornação JandaÍra que apresen
ta grande variação litológica, tanto vertical como horizontal_.
O aquffero se aÞresenta, de uma manej_ra geral, como uma camada
sub-horizontal- com espessuras variando de 50 a 250 m. A espes
sura máxlma de 250 m aqui admitida, se refere ã camada aquÍfera
e não ã espessura da unidade liÈoes tratigráfl ca d.e mesmo nome.
Admitiu-se a espessura de 250 n pelo fato de que as fraturas. ca
vernas e mesmo perdas de circulação descritas em relatórios de
perfurações efetuadas na porção continental da bacia, são ine
xistentes a profundidades superiores a 300 m, ou seja, na por
ção lnferior da Formação JandaÍra que, em sua parte ocidental
e central é constítuida por calcários lajeados, superpostos por
carcãrios conchÍferos com intercalações de caLcários compactos
e na porção orj-ental, pela presença exclusiva dos calcários com
pactos

.

Eatensão: as rochas carbonáticas que constituem o aquffero
Jandaíra abrangem uma superffcie de L7 756 km2, dos quais cerca
de 15 598 km2 estão no Est,ado do Rio crande do Norte e apenas
2 L58 km2 no Estado do Cearå. Nesse domÍnlo estão incluÍdas as
âreas de cobertura dos sedimentos terclários do Grupo Barleiras,
e quaternãrios dos aluviões e dunas, que abrangen cerca de ....

5

980 km2,
O limite leste de ocorrência da Forrnação JandaÍra
como
aguífero ê desconhecido e, de uma maneira aproximat.iva, a leste
de .una Iínha que une as cidades de pureza e Touros, se observa
um aumento significat,ivo da espessura do aquÍfero Barrejras a
e1e sobreposto, que permlte antever supremacÍa quase absoluta
desse aguffero, relativament.e ao aquÍfero JandaÍra. Tais fat.os,
aliados ao desconhecimento geológi co-estrutural da área a les
te dessa Ìinha até o presente momento, levou à desconsideração
da Formação JandaÍra como aquÍfero nessa área. Desse modo, para

efeito de cál-culos futuros, a superfÍcie de domÍnio do aquÍfero

JandaÍra agui considerada é de 16 278 kn2, correspondentes ã
área d.r Formação JandaÍra a oeste dessa llnha, incLuslve as por
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ções recobertas pelos sedimentos terciários e quaternários.
Limitee.' o aquÍfero JandaÍra é limitado na base por

uma

constituÍda por arenitos e siltitos argí
losos, argÍIitos, folhel-hos, margas, calcarenitos e calcários
conpactos, pertencentes ã porção superior da }ormação Açu e ã
porção ínferior da Formação Jandaíra. o comportamento hídráuLi co
dessa camada, é responsáveI pela interconexão entre esses aquÍ
feros (FrcuRA 30, ítem 7.5.21 .
As seções hidrogeolõgicas apresentadas no ANEXO D eviden
ciam as relações de fronteira do aguÍfero JandaÍra.
Com um páleo-relevo bastante irreguJ_ar, evidenciado atrg
vés de perfis litológicos de poços, a Formação JandaÍra, junto
ã costa norte, é recoberta por uma faixa de sedimentos terciâ
rios, associados a sedimentos quaternários, que se apresenta
com l-argura e espessura bastante variáveis (MÂpA I1) . A maior
largura dessa faixa é encontrada na área da Serra do Carmo e do
MeL, com cerca de 45 km, e a menor, a norte da cidade de pedra
camada pouco permeáve1

Grande, com 4

km.

Há evidôncias de que em algumas áreas existem sedÍmentos
de mais de uma formação do terciá::io e não somente do Grupo
Barreiras, porém, na ausência, até o momento,de separação entre
as mesmas, no mapa de contorno estrutural- desses sedimentos (MA
PA 11) e no de isópacas ( l{ApA 12) , estes foram referidos
sim
plesmente como sedímentos de cob,zt"tut'a da Formação ,fandaÍra.
Embora esses sedimentos apresentem espessuras pouco expres
sivas na porção oeste e central- da bacia (as maiores espessuras

do grupo Barreiras estão na porção leste, portanto fora do domÍ
nio, considerado) , podem no entanto, em algumas ãreas, associa
dos aos sedimentos aLuvionares e dunares, se constj_tuir em paco
tes mais espessos onde se instala secundariamente o sistema
aquÍfero denominado Dunas-Barreiras (MANOEL FILHO, 197I).
O sistema aquÍfero Dunas-Barreiras é linitado na base por
uma carnada pouco permeável que o separa do aquÍfero
JandaÍra,
conferÌndo a este, caráter de semi con finamen to nessas áreas
(item 7.2). Tal sistema ta¡nbé¡n sc constituÍ em discreta fonte
de recarga do aql.lífero JandaÍra, influencíando ainda na caracte
rização e distribulção espacial clos componentes quÍmÍcos e parã
nìetros fÍ s i co-quÍrni cos d¡ìs su.rs leguas (item 8.4)..

I

'to

i

)

Apesar da área dos sedimentos de cobertura ser de 5 9g0 km2

a superfície do sistema aquÍfero Dunas-Barreiras com cargas su
perlores ãs do aquífero JandaÍra é de aproxÍmadamente 2 033 km?
Assim climens ì-on aclo , em 14 245 km2 o aquÍfèro JandaÍra' foi consi
derado hidraulicamente 1ivre.
7.2 CaracterÍstícas das
a)

camaclas semi- Õonfinan

tes

Seni-confínante da Base do Aquífez,o Jandaíya
o aguit.ardo da base do aquÍfero JandaÍra é constituído por
diferentes litologias, correspondentes ã base da Formação Jan
daÍra e ao topo da Formação Açu e que, em geral, da base para
o topo !ão representadas por argilas arenosas, argilas
silto
sas, argifitos, folhelhos, margas, calcarenitos e cal_cários com
pactos, com eventuais intercalações de lentes arenosas a dife
rentes nÍveis.
Esse aguitardo funciona h ídraul"i camen te como camada semi_
confinante do topo do aquÍfero Açui e dependentemente das dife
renças de cargas hidráuLicas entre este e o JandaÍra, é respon
sável- pela entrada, por drenança vertical ascendente, ou saÍda
por drenança vertical descendente de água deste úItimo (item
7.7') .
Sua espessura máxima é da ordem de g00 m, na parte cen
tral da Bacia (rpT, 1982) .
PeLa inexistência de valores cal-culados de permeabj-lidade,
com base na sua composição litológica e por conparação com lito
Iogias semelhantes, o fpT, "íbidem,', admítiu para este aquitar
do, uma permeabílidade da ordem de 4,2 x IO-1 m/h. ¡sse. valor
de permeabiLidade, que .representa também a que mel_hor ajuste
proporcionou quando da sinuração do model-o hidráulico do aquífe
ro Àçu efetuado por aquele Instituto, foi aquÍ utifizada
para
os cálculos do balanço hÍdrico do aqüÍfero (item 7.7).

b)

Camada

Sení-confinante do topo do AqlIífeno ,tandalz,a
Como exposto anteriormente, (item 7.1) apenas uma pequena
porção da Formação JandaÍra na sua faixa 1itorânea, é recober
ta pelos sedinentos terciários do crupo Barreiras (?) e clepósitos quaternárlos aiuvionares e dunares. No MApÀ LÌ estã repre
se¡rtado o contorno estrur-urôl da b¡sc d.r cobcl:tur.ì da r¡orariìaç¡io
JancìaÍr.r nessa fair:a e no ¡'rAPÀ 12 as os;¡rcssuris dessr:s secliìrc¡r
tos.
Camada
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A análise de perfis de poços localizados nessas áreas reve
la a presença de uma camada semi-permeável entre os calcários
Jandaíra e os sedlmentos de cobertura, constituÍda .por leitos
predominantexûente argilosos e às vezes margosos, com espessura
varíando desde 6 at.é 52 m, tendo-se admitido, para efeito
de
cálcuIos envolvídos no balanço hÍdrico do aquífero JandaÍra ,
(item 7.7) uma espessura médÍa da ordem de 15 m. Tal camada, po
de ser correspondente ã oorção basal da Formação Serra do Ma.
tins do Grupo Barreiras. ou mesmo representar o resultado final
da decomposição da capa dos calcários JandaÍra, que teria origí
nado então depósitos arg.ilosos.
A observação conjunta do mapa piezométrico do aguÍfero Jan
daÍra (MAPA 14) e do mapa que contêm a cota do nÍvel d,água de
poços e cacj.mbas localizados no siste¡na Dunas-Barreíras (¡4ApA t5)
permÍtiu verificar que este úItimo apresenta cargas hÍdráuticas
superiores às do aquÍfero JandaÍra, em m6dia da ordem de 5 m.
Ao que t,udo indica, esses dêpósttos argilosos funcionam hidrau
licämente como camada semiconfinante do topo do aguÍfero Jandai
ra nas áreas onde o mesmo se encontra recoberto Þe1os sedimen
tos terciários e quâternários, o que permite a exÍstência
de
cargas hidrãulicas mais elevadas nesse sistema aquÍfero, respon

sável assim por uma parcela de água de allmentacão do
aquÍfero JandaÍra, por drenança verticaf descendente (itens-_7.5,3
e 7.7 .61 .
Face ã falta de dados de permeabiJ.idade d.essa camada sem!
confinante, para os cãlcuIos do batanço hÍdrico do aguÍfero Jan
daÍra (Íten 7.7) e¡n comparando-se com 1ítologias semelhantes, aã
mitiu-se o vaLor de 4,0 x I0-7 rn/h para a mesma.
7.3 CaracterÍsticas hidrodinârnicas
A avaliação dos recursos hÍdricos subterrâneos de um aquÍ
fero não pode prescÍndir do conhecimento dos vaLores dos parâme
tros hldroclinâ¡nicos em toda a sua área de domÍnio, por penniti
rem a estimativa do seu potencÍaI de armazenamento, de proclução
e dos volumes escoados. As carâcterÍsticas hidräulicas do aquÍ
fero Janclair:a obtldas e analisaclas nesta nonografia foram a vâ
zão especÍfica (e/s) e a transmi s s ividade (T).

Vazã,o espe cí Tiea

Dos 853 poços do aquifero JandaÍra cadast.rados no Estado
do Rio Grande do Norte (IÞ-\, J.9 B2l 478 deles possuÍam dados de
vazão específica.
A FIGURÀ 19 apresenta o histograma de freqüência dos valo
rcs de vazão especÍ fica .
Como se pode notar os valores abrangern uma amplitude bas
tante grande, de 0,01 até 48,0 (m3 /hl /m, com mðdia de 4,69 (^3 /Ði^,
O desvio padrão de 7,88 é porém elevado, ultrapassand.o mesmo o
vafor da média,
A técnica exploratória do diagrama de juntas (,'boxplot" )
(FIGURA 20) revela que 75? dos valores cle vazão específÍca estão
compreendidos no intervalo 0,01 até 6,20 (m3 /hl /m. Vazões entre
')
15,3 e 24,5 (n" /hl /m são oaLoyes eætez,nos e os val-ores superio
?res a 24,5 (m'/h) /m são pontos soLtos e portanto de probabilida
de baixa de ocorrên ci a.
Na FTGURA 21 é apresentado o gráfico de dístrlbuição de
probabilídade J-ognormal da variaçáo Q/s e na TABELA 4f ANEXO B
as freqllências corresponden te s , podendo-se veríficar que a me
diana é de.0,69, ou seja, 50? dos dados de vazão especÍfica são

inferÍores a 0 ,69

(^3rzf,)

,zrn )

Na FfcURÄ 22 é ainda apresentado o gráfico de distribuição

de prol:abilidade lognormal da variáveL 0,/s em 9 interval-os de
classes, Pode-se admitir a existência de praticamente 4 popula
ções de vazões especÍficas: uma de baixos valores, duas de valo
res intermediários e uma de valores altos. Essas populações pro
vavelmente estejan ref Ietilldo a composição litoì_ógica e o grau
de carstificação dos maciços calcárj_os nos locais dos poços.
A relação entre os valores de vazão especÍfica e os de pro
fundidade dos poços é apresentada na FIGURÀ 23 poderido-se no
tar, peLo l:aixo valor do coeficiente de determinação, que prati
camerÌte inexiste uma reJ-ação direta entre esses parãmetros, a
menos de uma discreta tendôncia de redução de e/s com o apro
fundamento dos poços, evidenciando-se assim o caráter hetero
gênco do aquÍ fero.
Na FIGURA 24 estão representerdos os valores acu¡nulados das
rnétlias das vazões es¡rccificas y:or intervalos dc 1,0 m cìe profr.rnclidacle, p9
dendo-se notar então claramente que âs maiores vazões especÍfi
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FIGURÀ 21

DÍstribuição de probabi Ì ida
de lognonnal dos valores de
vazão ospecÍ fica.

Gráflco de probabilidade da variável=vazão especÍfica
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cas se encontram em poços com profundÍdades entre 20 e 140 "ûì.
Os novos acréscimos a partir de 270 m talvez se devam ao reduzí
do número de dados.
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Foi analisada tamb6rn a relação entre os valores de vazão
especÍfíca e os de profundidade clos nÍveis d'água estáticos dos
poços, repr:esentada na FfcURA 25 concluindo-se ainda por uma
falta de correlação entre esses parârnetros, notando:-se apenas
uma leve tendôncia de reclução de vazão específi_ca com o aprofun
damento dos nÍveis.
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25- Relação entre vazão especÍfica e profundidade dos nÍ
veis d ' água.

o comporlanìento espacial" dos valores de vazão especÍfica é
apresentado no ¡qÃPA f3. Às isolinhas de vazão especÍfica
revg
Ìam bem o caráter heterogôneo do aquÍfero, evidenciancìo áreas
contÍguas com valores de vazão especÍfÍca bastante discrepantes.
Pocle-se observar ainda que hå uma estreita correlação entre os
altos valores cìe vazão especÍfica e a presença de faÌhamentos.
Esse fato é explicado pelos processos c¡enéti.cos .de carst-ifica
ção, uma vez que geral-rnente há urna assocj.ação entre anbas, em
que as recles cársticas são escavadas sobre as de s con tilluidades
dos maciços calcários.

88

1'Panani

e

siuidade

o objetivo de obter os valores de transmi s s iVidacle do
aquifero Jandaira foram j_nterpretados registros de ensaj.os de
bonbeamento ou de recuperação de nÍvel executados pela CDM em
74 poços tubulares por ela construÍdos. Como em todos os ensaios
as medidas de nfvel d'água foram tomadas no próprio poço durân
te o bombeamento ou durante a recuperação, somente foi possÍve1
a obtenção de valores de t,ransmi s s iv j.dade (T) do aquÍfei:o, não
tendo sido possÍvel portanto a obtenção do coeficiente cle resti
tuíção (s) .
Entre os ensaios interpretados foram selecionados 7 deles,
considerados representativos do aquÍfero, cujos perfís constru
tivos e ]ítológicos, registros das medidas de nÍvel durante
os ensaios bem como os gráficos representativos dos rebaixamen
tos em função dos tempos são apresentados no ANEXO C.
A interpretação dos dados foí conduzida mediante a aplÍca
ção do método simplificado de ,facob, para cÊ rebaixanentc6 e pelo
método de Jacob-TheÍs, para a recuperação. Assim, os valores de
tran$nissividades foram cal-culados através das seguintes ec¡uações:
Com

T=

93]-8J-Q 1og
As

¡, para os rebaixamentos, ou então:

T = !ffp
. rog tlt' ¡ para a recuperação, onde:
T = trarìsmiss iv.idade (^2 /nI ¡
Q = vazão de bombeanrento (m3/h);

^s

= .rebaixamento do nÍvel no interval-o de tempo considerado
(m)

;

Asr = rebaixamento residual no int.ervalo de tempo de recuperação considerado (m);
t = tenÞo decorrido desde o inÍcio do boml¡eamento (min) e,

tr = tenìpo clecorrido durante a recuperação de nÍve1 (min) ,
Na TÀBELA 5 (ANEXO B) são apresentados os valores de trans
missividade (T) e de vazão especffica (e,/s) dos poços ensaiados.
No histograna da I¡IGURA 26 estão representadas as freqüôn
cias dos valores de translni s s ivi dade assi¡n obtidos,
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26 - Histograma de freqtlências de val-ores de transmissividade obtidos através

de ensaios

de bombeamenio.
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o objetivo de amenízar problemas d.ecorrentes cla escas
sez.e má distribuição dos clados de t.ransmis s ividade , tentativa
foi feita no sentido de completar o quadro desses valores, esta
belecendo-se a relação entre a transmi s s iÚi dade (T) e a vazão
especÍfica (Q,/s) clisponÍvej-s (FIGURÀ 28 ).
Obteve-se assim a relação entre a transmis sividade e a va
zão específíca para poços do aquÍfero Jandaíra, expressa pela
Com

seguinte equação:
1og T = -0,37 + L,IA Log e./s
Essa relação foi aplicada aos 404 poços restantes que pos
sulam somente vafores de Q/s, permitÍndo a construção do histo
grama da FfcURA 27.
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27- Histogra¡na de freqtlôncias cle valores dc transmissivi
dade ol:bidos at¡:avés de ensaios e calculados através
cla roì..rção T * e,/".
Os valores caracterÍ s t.i cos de vazão especÍfic"e e clc trans
rnissivi.dacìe assim ol¡ti.dos são resumidos no euÀDRo J,0 .e seguir,
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A equação obtida foi utilizada tambén na aval-iação dos vo
lurnes escoados pelos exutórios naturais do aquÍfero (i.tem 7.7.2)
e, devido ao grande número de poços com valores de e,/s e ã sua
distribuição regular foÍ possÍve1 se procecler a uma compartlmentação bastante detal-hada cìas frentes de descarga do aquífero.
Forarn calcufados ainda os val_ores de permeabilidade
(K),
¡:orém de um modo bastante aproximativo, através cla eguação:

K=

T,/b

,

onde :

K - permeabilidade . (n/hl i
T - transrnÍssividadc (^2 /h) ¡ u
b - esÞessura saturada do aquífero.
As espessuras saturadas nos locais dos poços ensaiadas foram
estimadas a partir do mapa de isópacas da Fornração JandaÍra (ttÀpA
5) e da profundÍdade dos nÍveis estáticos dos póços. os valores
constam do QUADRO 10 a segui::.

Parâme

vazão específj.c.r (m3/h),/m

Tra¡s¡nlssividaAe (m2,zh)
Pemeal¡i.lidade (rq/:r)
QUADRO

Va

trc¡

l"ores

desvio padrão

manfmo

máximo

me d.r

,0I

48,o

4,69

7,88

78,5
1,3

3

,15

u,-'n

0

tx10-4
7xL0-7

3

o

,6x10-2

10 - Parâmetros estatÍsticos de vazão éspecÍfica,

missividade e permeabi 1ídade

trans
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7.

4

Esgoamento Nat:uraL

a) As de s conl;inuídade s do neío dquífe?o
As estruturas geol.ógicas presentes nos maciços calcários
desempenharn papel duplo na hidrologia cárstica uma vez que de
las depende a maio¡: ou menor ação dos mecanís¡nos d.e carstifica
ção e também porque infl-uenciam na dimensão das redes dos siste
mas cársticos. Assim, as de sconti nuidade s lineares presentes nä
Formação Jandaira, tais como as falhas e as diaclases ídentifi_
cadas em superfÍcíe (ltem 5.3.6), juntamente com o relevo, se im
põem sobre o comportamento hidrâulico do aquifero Jandaira, tan
to através de suas direções e comprimentos como também através
de suæ freq{Iêncías e densidades.
Atêm das de s conti nuidade s lineares, os calcárj_os da Forma
ção Jandaira apresentam indícios de carstificação cuja freqüên
cia está reLacionada também con a sua composíção lito1ógica.
Tod.as as rochas calcãrias cujo teor em CaCO3 é superior a
708 são susceptiveis a fenômenos d.e carstificação. A
maÍoria
grandes
das
redes cársticas porém se desenvolve em formações
cujo teor em CaCO3 estã próxirno de 99ã. (THÉROND, 1973). Teores
elevados em componelltes insolúveis são, entretanto, um f¡:eio ao
desenvolvimento de redes cársticas; assim é que os mais inten
sos processos de carstÍfícação da Formação Jandaira são encc)ntrados nas áreas de calcários e dolomitos puros (MENOR et alii.,
1980), estando ausentes na zona central da Bacia onde esses au
tores encontraram elevados val-ores de R.L (Residuo Insolúvet),
refletindo maiores contribuiçõos de componentes terrÍgenos du
rante a sedimentação dos cal-cários Jandaira.
I'ormas exocársticas como as dolinas, são encontradas en qus
se todo o dominio dos calcários, mesmo onde estes são cober
tos pelos sedÍmentoS do crupo Barreírasi lapiaz estão presentes
em toda a Chapada do Àpodi, sendo conspÍcuas porém em Maxixe, à
cerca de 50 km a oeste de Mossorô. Formas exocársticas como fur
nas, cavernas e surnidouros são encontradas em várias localicìadeq
sendo porérn notórias em Soledade, no munÍcípio de /\podi, em Mo
roró , ã l-0 km a oeste de Peclra Grande, e tambén enr Maxixe (MÀpA l-).
Nos exutôrios c1o aquifero junto ¿ìo mar deve haver j.ntensif_i_
cação dos proccssos cle c¡u:stifj.cação pelo ar¡ìnnto dcr agr:essivicl,,ede das -aguas
r];rs zorÌas de nisturas destas com a áçn:a nurrinlìa. (TIIRÀIL¡(ILL, 1968) .
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b)

Si s t encæ

de

fLuæo

continuídades linear:es (ftem 5.3,6), as
evldências de carstíficação, a grande variação espacial da cons
tituição litoIõgica dos calcários JandaÍra (item 5.3.6) e aincta
os valores de vazão específica e d.e transmi ss ividade desses cal
cãrios (item 7.3) , pode-se concLuir que o meio aguÍfero, quando
analisado a nÍvel. de detalhe, se apresenta heterogêneo e h!
draulicamente anisotrópico, promovendo circulação tipicamente
cárstÍca no seu interÍor, ou seja, um meio descontÍnuo com a
circulação de ãgua se processanclo essencialmente através de fen
das e canals, além de que muitas vezes parte do f l-uxo se proces
sa através das camadas arenosas presentes no interior da seqttôn
cia carbonática. Quando analisado porém em sua extensão e volu
me regionais, como é o caso deste estudo (escala 1:500 000), po
de-se-lhe atribuir constituiÇão homogênea e comportamento iso
Consideradas as

t rópi co

des

.

a Formação JandaÍra se cornporta como um grande platô
caLcárío de estrutura praticamente horÍzontal, o sistema de fis
suração (diaclas a¡nento) perpendicul-ar ãs juntas, garante nesse
caso, o aprofundarnento das águas (movimento verticaf descenden
te) , enquanto que as juntas, permitindo o estabelecimento dos
condutos horizontais de comunicação, garantem a circulação em.
díreção aos exutórios (,movimento horÍzontal) , nas zonas mais pro
Como

fundas

.

c) Ãyeas preferencíais de necarga
Observando-se o mapa piezométrico (MAPA 14) pode-se identÍ
ficar várias áreas preferenciais de recarga do aquÍfero Jandai
ra. Caracteri s ti camente livre, o aquÍfero apresenta em todas as
áreas, coincidôncia entre os divÍsores de águas subter:râneas e
superficiaÍs, evidenciando dessa maneira, a infLuência do rele
vo sobre a sua superfÍcie piezométrica. Essas áreas são a sg
guÍr, de oeste para Leste, nominal"mente identifÍcadas e têm cita
das as suas calgas hiclláril-i.cas náximas:
- a oeste do rio ,Apodi-Mossoró;
. área a leste de Baraúnas- 125 m;
, área de trlaxixe - 132 m¡
. ãrea dc SoÌcdadc - l-0 7 n;

- entre os rios ¡\podí-Mossoró e Upanema-do Carmo:
. ãrea de Sombras crandes - l-00 m.
- entre os rios (Þanena:-do Carno e pÍranhas-Açu:
. área vofta-Trapiá - l3B m.
Na porção oríental da bacia a área de recarga se dispõe nitídamente nas proximidades ao contacto entre as formações Jan
daÍra e Açu, cle uma forma continua,desde sudoeste de Jandaíra
até norte de João Câmara, com os núc1eos de maior carga hidráu
f.ica l.ocalizados nas seguintes áreas:
- entre os rios Mulungu e Tatu:
. área a sudoeste de Jandaíra - 203 m ( carga hidráulica

mâxi

do aqui fero ) ;
. área a sul, de Queimadas - L79 n.
. Para o ínterior, no extreÍo nordeste, a oeste da Lagoa do Boqueir:ão.
. ãrea a leste de Cruzamento - 77 m.
ma

o

mapa píezornêtríco (Mf\pA

14) com o mapa pla
ni-attimétrico (MAPA 1) pode-se notar que as áreas
preferen
ciais de recarga se instalam em áreas topogr:afi camente elevadas
tais como as ãreas da Serra de I'fossorô, Maxixe, região de Vol_ta
Tr:apiá e, na porção oriental d.a bacia, na chamada Serïa Verde.
Da observação conjunta agora do mapa piezométrico e do ma
pa de freq{lônciasde clescrcntinuidades (MAPA 9 ) nota-se estreita coin
cidência entre as zonas preferenciais de recarga e as áreas de
naior freqtlência de fraturamento, principal-mente na porção ocÍ
dental da bacia. O mesmo ê observado no mapa de densÍdade de
de scont inuidade s (¡tApA I0),
Comparando-se

dl Direções de FLuæo
Para a obtenção da gêometria clo fLuxo subterrâneo no aqui
fero Jandaira foram utiliz¿rdos dados de poços cujas medidas de
nível d'água foram to¡tadas dlìrante o mês de janeiro cle 1980 (IpTr
1982).

piezonrétrico elal¡orado (MAPA 14), revela uma tendôn
cia regional do fluxo subte::râneo de sul par¿r norte, em dírcção
ao oceano. conf or¡ne jâ havÍa sido observado ¡:or hidrogeôlogos da
SUDIINII (REBOI'ÇÀS ct .rlii,
I967) , secuncl;rri¿rncnte o f luxo se f az
ern direção aos valcs aluvionares clos pr j.ncipais r j.os
(rio
O rrapa
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río Upanema-do Carmo, rio piranhas-Àçu e rio Ca
^podi-¡4osso]j6,
bugl-Mulungu-Amargoso). Esses val.es, cuja ínfluência dfminui de
oeste para leste, se constituem assim em verdadeiros d.renos gue
aduzem as águas subterrãneas ató ao oceano, Essa conf,iguração
faz coincidir então os interflúvios com os divisores de águas
subterrâneas evidenciando-se cono já e>çosto, a influôncia do refe
vo sobre o padrão regional de ffuxo. subterrâneo. para l-este do
rio Äçu os escoamentos se fazem quase que unicarnente para norte,
diretamente para o mar. A ausôncÍa de vales importantes inibe o
surgirnento de divÍsores nÍtidos, sendo apenas levemente percep
tÍvel a influência do vale do rio Mul-ungu-Amargo so.
Da observação conjunta do mapa de drenagem superfÍcial (MÀ
PA 2) com o mapa de freq{Jência de clíreções das de s continui dades
(MAPÂ 6) pode-se notar que, com exceção da área situada a
n9
roeste de Gov. Dix-Sept Rosado e da zona compreendida entre os
rios Açu e Mulungu, a direção da drenagem superficial
secundá
ria é coincidente com a direção de maior freqllência das descóh
tinuidades, refl-etÍndo asslm a influência destas no estabeleci
mento das linhas de drenagem superficial_ e portanto na mode.Ia
gem do re levo.
Comparando-se, por outro lado, o mapa piezométrico (lqÀpÀ
14) com o mapa de frecrttência de direções das des cont inuídade s
(.MAPA 6) pode-se notar que há tanbém uma coincirlência genérica
entre as direçõe: de fluxo subterrâneo com as díreções de maior
freqllência de descontinuidades, f azend.o exceção a esse comporta

mento, ainda a áre.r situada a noroeste de Gov. Dix=Sept Rosado
e a reqião entre os rios Açu e lqulungu, A discordância desta úI
tima região talvez seja devida ã influência de Íntrusivas bási
cas da Formação Macau, com corpos de direção geral- SE-NVû.
PeIa observação ainda do mapa piezométrico (t4ApA 14),
e
dos mapas de direções médÍas (¡4APA 7) e de comprÍnentos relati
vos das des continuj. dädes (MAPA 8) pode-se verificar a mesma cor
respondência geral entl:e as cllreções de fluxo sul:terrãneo. e as
direções médiâs e direções de maiores comprinrentos das desco¡rti
nuidades, a exceção d.rs mes¡nas áreas encontradas nas compâra
ções anterÍores.
Fica notóri.r dessa maneira, a estreita lnterreil.ação clas
de s con tÍr:uidadcs e o conporbaìnlento do padrão cie fluxo das águ;rs
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subterrâneas e superficials no âmbito de dominio dos calcárlos
da Formação Jandaira.
Como se pode observar ainda pelo mapa piezométrico (¡4ÃpA
I4l , al'em do sentido preponderante do fluxo de sul para norte
ou para os principaÍs va1es, interj_orizando assim as águas no
dominio do aquÍfero, parte substancial do fluxo se dirige para
oeste, em direção ao val-e do rio Jaguaribe e para leste, em dj
reção à Lagoa do Boqueirão (região de Touros) e aos vales <1o
rio Tatu e rio Maxaranguape (região de pureza).
Poucos e curtos feixes de linhas de fluxo porém se fäzem
para sul , em direção ao contacto entre as formações Jandaíra e
Açu, tal como ocorre na parte ocidental e central da Bacia, que
ì.evam águas em direção às cabeceiras do rÍacho da Barra, a no
roeste de apodi; em direção às cabeceiras do riacho da Baixa
Grande, a noroeste de Upanema e ainda em dÍreção âs cabeceiras
do rio Palheiro e Lagoa do piató, a noroeste de Açu. Esse flu
xo é responsável pela manutenção de pequenas fontes e exuda
nessas
ções, muito frequentes na base da ',cuesta" calcária
áreas.

e) ûz,adientes

Hid:rã,uLico

s

Os gradíentes hidráulicos são relativamente mais variáveis
nas porções ocidentaf e central da Bacia do que na porção or:ien
tal . O vafor máximo encontrado na porção ocÍdental ê de 3,3 x
10 -, observado no flanco norte do divisor .de águas subterrâ
neas que passa por Baraúnas, e que separa as águas que fluem cii
retamente para o oceano das que o fazen, indiretamente, através
do vale do rio Mossoró. Na porção central-, o maior gradiente é
de 2,7 x 10-)-, observado no fLanco oeste do divisor de águas
subterrâneas que separa as águas que fluem para o va.Ie do rio
do Carmo daquel"es que o fazem para o vale do rio Àçu,

exposto no itenì anterior, para leste do rio Açu as
l"Ìnhas de fluxo se dirigenì dÍretamente para o oceano, nessas
condiçôes as equipote¡rciais são sensivelmente paraleJ.as à costa.
Aqui os gradientes se tornam mais regulares, sendo mais suavcs
entre os rios Açu e l'lulunqu, apresentando um val-or máximo da or
dem <ìe 0,5 x I0 ", tornando-se mais acentuados para leste, orrcle
atingen o mãx j.no cle 7,? x I0-2 a sul da cidacle de Jandaira. Es
Como
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sa regularidade no paralelÍsmo das equipotenciais e dos gradieri
tes hÍdráulicos é novamente alterada a nordeste da área, na re
gíão de Cruzamento -paraz inho -eue irnada s, por imposição do relevo,
na denominada Serra dos Macacos (genericamente Serra Verde).
Pnofundídadec dos níueís

cl

'ãgua

A FIGURA 29 apresenta o histograma de freqtlência das pro
fundidades dos nÍveis d'água nos poços tubulares no perÍodo
1979
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FrcuRÃ 29 - Histograma de freqüências de profundidades de nÍveis
d'água , estáticos nos poços .
Pode-se notar a grande variação das profundidades dos ni
veis, onde 758 dos valores estâo compreendidos entre 0,0 e
45 rn.

Refl"etindo as condições hiclrául"icas de aquÍfero livre,
as
profundidades dos nÍveís d'água estão em estreÍta relação com
o rel-evo, onde os maiores val-ores são encontrados nas áreas pre
ferenciais de recarga do aquÍfero: na região da Serra de Mosso
ró, onde at.inge 7L m no poço 892-282¡ reglão de Maxixe, com 40m
no poço 896-36; nâs ser-ras do Carno e do MeI , onde atinge. 170 m
no poço 898-ll9 e na porção orLentaL da bacÍa, rra regj.ão da ser
ra da Macambira onde atinge I34 ¡n no poço 899*14 e na Serra dos
Macacos, com I38 nì no poço 900-9.
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Variação brusca. a curta distãncia
.
foi observada ,.J
serras do carmo e do Mel, de 90 m (3-4-75) no poço g9g_I20 (co
ta 200) para 173 m (21-1-75) e f70 m (12-8-80) no poço B9B_119
(cota 185 m), distanciados de apenas 2,5 ]on. fimbora as mediclas te
nhan sído tomadas em épocas criferentes, considerada no ent.anto
a relativa regularidade dos terrenos, podem estar evidenciando
a existêncj-a cle aguÍferos suspensos .
Valores de profundidades do nivel drágua observados por
ocasÍão do cadastramento de poços "in situ', efetuado pe10 rpr
em março-ab riI/ 1979, quando comparad.os com os valores posterÍor
mente medidos por ocasião da campanha de feituras
de
nível
d'água nos poços da rede piezométrica estabelecid.a, em janeiro,/
1980 (IPT, 1982) revelaram, para a maioria dos poços da red.e,
variações nulas ou redução de nÍvef até 3 m, Houve poïém alguns
pocos que apresentaram ascensão de níve1, em média da ordem de
2 m e outros ainda redução de nÍvel da mesma ordem de grandeza.
os resultados não são porêm representativos devi-do ao grande in
tervalo de tempo decorrido entre as medições. Cons j_derand.o _ se
ainda que as chuvas na região geralmente se iniciam no mês de de
zeinbro, pode-se admitir que durante as úttimas medÍções os nÍ
veis já estivessem inf l-uenciados pela recarga do aquÍfero.
g)

Fonl;es

áreas bastante resÈritas, a superfície do nÍvel d,água
ê interceptada pela superfÍcie topográfica, dêndo origem ãs fon
tes do aquifero JandaÍra, tais como âs representadas no MÀpA 14.
Ðssas fontes são mais f reqtlentes a sudoeste da cidade de JoI
daÍra, em årea próxima à zona de recarga do aquÍfero, correspon
dente às porções mais baixas nos entornos da Serra Verde. nas
cabeceiras dos riabhos OIho d'água, da ¡{utuca, Tubibau e Baixa
Branca (iten 3.2).
Ainda no domÍnio dos calcários, há duas fontes pouco dig
tantes entre si, local-izadas no vale do riacho do Livramento ,
cerca de 15 knì a sudeste de Gov. Dix.isept Rosado. Outras fontes,
embora estejan fora da årea de afloramentos dos cal-cários Jan
daira, tônr sua origênì J-tgada a este aquÍfero, surqinclo na zona
Em
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de contacto entre esses caÌcários e as formações adjacentes. .i
'mais Ímportante delas 6 a Fonte de Pureza, locaLizada na cidade
do mesmo nome, no extremo lesÈe da Bacia, já em área de cobertu
ra dos calcárÍos pelos sedimentos do crupo Barreiras, que em
área topograf icamente deprimida exibem a fonte no topo dos cal
cários, junto ao contacto entre essas lítologias. Fluindo com
vazão bastante expressiva medida em 21-11--19 72 como da ordem de
648 n" /h (MÃNOEL FILHO, 19721 , essa fonte garante, a partir daÍ,
a perenidade do rio Maxaranguape. Suas águas, que atualmente são
utilízadas apenas para fins de recreação (balneário de pureza),
poåerão mediante planejamento adequado, se revestir de grande
'
importância no abastecimento de água potáve1 daqueta região, Os
resultados da análise quimica das águas da Fonte de pureza são
apresentados nas TABEÍ¿S 10 a 12 (ANEXO B) .
No extremo oeste clâ Bacia, outra fonte bastante sígnifica
tiva ê a denominada OLho d'água da Bica, l-ocalizada à cerca d.e
20 km a sudeste de TabuleÍro do Norte, no Estado do Ceará, que
se instala junto ao contacto dos calcárÍos JandaÍra com os sedi
mentos da Formação Açu .
. Ainda como fonte de contacto, porém de menor expressão, te
mos a ocorrente na fazenda Buraco da. Onça, Localizada à cerca
de 18 km ao sul de Gov. Dix-Sept Rosado. Essa fonte se instal_a
junto â base da "cuesta" calcária, também no contacto dos calcá
rios da Formação JandaÍra com sedimentos da Formação Açu, na ca
beceira de um dos afluentes da margem direita do riacho Livra
mento anteriormente citado.
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7.5 Interconexões Hidráulicas do ÀquÍfero JandaÍra
7.5.L rntrodução
O aquÍfero JandaÍra apresenta conexãó hidráulica de signí
ficativa importância con o aguifero Açu a e1e sotoposto, em to
do o seu domínío, e de nenor jmportância, com o sistema aquÍfero
Duna s -Barr ei.ra s a ele sobreposto, na sua faixa mais prôiima do
1i toral .
O funcionamento hÍdráu1ico do aquÍfero JandaÍra está esque
maticamente representado na FIGURA 30.

lnterconexões hidráulicas entre

Íferos JandaÍra

Açg

Por comparação entre o mapa píezométrico do aquÍfero Jan
daÍra, 1ívre, e do aquÍfero Àçu, confinado, (IpT, l9g2) foi possi
ver executar o traçado da l-inha onde ocorre o equilÍbrÍo entre
as cargas hidráulicas desses dois aquiferos (MApA 14) .
A anáfise do t'lApA 14 permite notar que a oeste do rio
Mg
lungu, ou seja, na porção oeste e central da bacia,, as cargas
hidráulicas dos aquíferos Jandaíra e Açu, de maneira geral se
equilibram nas vizinhanças da equipotencial- de 30 metros, e que,
para J.este do rio Mulungu, a Linha de equilÍbrÍo desloca_se pa
ra sul , situando-se agora nas vizÍnhanças da equipotencial de
65 metros. Esta regiâo corresponde a uma área topografi camen te
elevada, genericamente denominada Serrâ Verde (Ítem 3,1), onde
os dois aquÍferos apresentam cargas hidráur-icas reratívamente
altas quando comparadas às cargas das áreas vizinhas.
Para sul da linha de equilÍbrio das cargas¡o aquifero J_!
daira apresenta cârgas hidráuricas superiores às do aquÍfero
Àçu e embora a camada semÍconfÍnante da base do aquÍfero Jan
daira seja relativamente espessa e pouco permeáveJ- (item 7.2),
a extensa área a sul da linha de equilÍbrio - cerca de 79Ol kn2
é responsáver peJ-a transferência de conslderáver- vorume de água
no sentido Jancìaíra - Açu, por drenança vertical
descendente
(item 7.7.3). ContrarÍ a¡nent e, na á¡:ea a norte da linha. de equi
IÍbrio - 8.377 k^2 - o aquÍfero JanciaÍra apresenta cargas hÍ
dráulicas i¡rferiores ,ìs do aquÍfero Àçu e e¡rtão o fenômeno de
.drenança se inverte, ocorrenclo agora fluxo ascendente, no sent j.

Ír
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30 - Esquema do funcionamento hidráulico do aquÍfero Jandaíra
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do Açu-Jandaíra (item 7.7.5)
7

.

5.3

.

Intercone xões hid rãul ica s enrre o s-Cgig959_:__qê!g_ei5g_g
Duna s :Ba

rr ei ra s

observando-se ainda o mapa piezométrico do aquífero lTandaí
ra (MÀPA 14) pode-se notar que a equipotencial de IO m se si
tua em uma posição bastante recuad.a para o interior em relação
ã orla atlântÍca. Nota-se tambén que, com exceção da área da
Serra do Carmo e Serra do MeI e do extremo leste da área, os se
dimentos do Grupo Barreit:as estão l_ocalizados a norte dessa equi
potencíaf, A partír da análise conjunt.a do mapa piezométrico do
aquÍfero Jandaíra (MAPA 14) e do mapa de cotas dos nÍveis d'água
no sistema Duna s -Barre j- ras (MAPA 15) , pôde-se delimitar as se
guintes áreas onde as cargas hidráulicas do sistema aquifero Du
nas-Barreiras são superiores às do aquífero JandaÍra: Icapuí
(CE) , Tibau (RN) , serras do Carmo e do Mel (RN) e Serra do Man
gue Seco-São Bento do NÕrte (RN) .
Pode-se notar tambémf a partir da observação desses mapas,
que com exceção da área das serras do Mel e do Carmo, as dife
renças de carga hidráulica entre os aquíferos é,em módia, de
cerca de 5 m. Na área daqr.relas serras, os dados existentes, em
bora sejam poucos, revelam grande amplitudepiezométrica nos se
dimentos de cobertura, com cotas do nÍvel d'água variando desde
2 até l-10 m em uma curLa distância de 2,5 km. Os perfis l_itolõ
gicos desses poços registraru a existência de grande varÍação nas
cotas d.o topo do calcário, (MAPA 11) l.evando a admitir a existên
cia de aquÍferos suspensos nessa área. para efeíto de cáIcutos

porén, adrnitiu-se como hipótese simplificadora neste trabalho,
a continuidade do sis€erna aquífero Dunas-Barreiras também na
ãrea das serras do Carmo e do Mef, com as cargas hidráulicas cles
se s j-stema aquÍfero em média 5 m mais elevadas que as do
aqúÍfero Jandaíra. Nestas condições é rnister admitir que nessas
á::eas ìraja transferência cle águas do sistema aquífero Dunas-Bar
reiras para o aquifero JancìaÍra, por drenança vertical- des".r,]
dente,
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7.6 Poslção da Interface Á,gga docelsalga4e
Na orla marinha da Bacla potiguar as captações para abaste
cimento nas maiores cidades são feitas no aquÍfero Açu e nos
povoados, no sistema aguifero Dunas-Barreiras que apesar de ter
limitação de produção, fornece água de boa qualÍdadé e tem aten
dido a demanda até o presente/ além de ser de fáci1 acesso, re
legando-se o aquífero JandaÍra a um pLano secundário_, Não se tem
informação, portanto, do comporta¡nento real_ da interface
água
doce/salgada do aquÍfero JandaÍra na zona litorânea sendo aqui
feita apenas uma estímativa grosseira da sua profundidade.
Como base para os cálcu1os foi considerada a situação ocor
rente no poço 899-169 na cídade de Gal_inhos, no 1itoral da porção
central da bacia, com as caracterÍsticas apresentad.as a seguir.
a) Perf¿L LítoLõgico
(Cota da boca: ã 5

m)

O-12 - areia fína, maÌ selecionada, com biodetritos;
12-27 - calcilutito creme esbranquiçado;
27-I05 - areia amarela-clara, mal selecionada, muito argil^osa,
com lntercalações de argilitos; níveis conglomeráti
cos com seÍxos angulosos de quartzo, calcário e argi
l.ito.
105*117 - basalto vesÍcular,esverdeado,alterado;
II7-487 - caLcário creme claro, maciço, dolomltico, duro, sub
sidiariamente calcil-utÍto branco a c.i-nza esbranquÍça
do, duro;
487-765 - sedi¡nentos da Formação Açu;
765 - rocha metamórfica.
bl 0bsertações negistradas duz"ante a
Prof

-

230
280

nto

parciâL de cÍrculação;
total de circuJ^ação;
total de circulação;
n - perda pärcÍal de cir:cuJ-ação e inÍcio de j orrãncia;
m - perda de circulação;
m - alta salinid"rde d.ls ágr,ras de jorro, pois CE>20 000 trnùio/cm

148 m - perda
16s nt - percìa
209 m - perda

215

Eve

eæecução do fur,o,
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- vazões de jorrãncia de água salgada de 160 *3,rh ,,.
maré baixa e de 2Io *37h ,ru marê alta;
580 n - dimínuíção da salinidade das ãguas;
CE = 5000 ¡mho/cm (.diluição pela mistura de água do
aquÍfero Açu)
361 m

foram desc::itos basaltos alterados no íntervalo 105117 m (Formação Macau), é provável que o aquÍfero JandaÍra este
ja confinado, e porLanto independente do sistema instalado nos
sedimentos superiores (Formação tibau (?), crupo Barreiras (?)),
aqui denominado sistema Dunas -Barrei ras .
Admitindo-se os pressupostos de GIIYBEN-HERZBERG, para que
haja fluxo de água doce através da seção de contacto entre o
aquÍfero e o mar, é necessário que nesse loca1 a carga hidráulica
das suas águas åeja maior ou igual ã carga hiclráulica re
presentada pela coJ-una de água marínha, ou seja:
Como

(hd + z)

yd ! z

ys

onde: hU - cota da água doce no ponto consj-derado, em relação
ao nÍvel do mar:

z - profundidade da interface no ponto considerado¡ êjl
relação ao nível do mar;
yd - peso especÍfico da água doce (1,OOO gf,/cm3)
ys - peso especÍfico da água salgada (.entre 1,020 até
1,030 gflcm3) .
A expressão anterior pode também ser assim expressa:

h.
--d >¿
'- z

(Ys-vd.)-, e tomando Ys-Yd

yd

yd

=

ß' tem-se: h u>' z '

ß

B varia entre 0,020 e 0,030, senclo 0,025 o valor mais
freqtlente, e assinr: hU ) 0,025 z

o poço eln rcfcrôncia está junto ao mar e a Formação
JancìaÍra tem conìportamento strb-hor.ì- zon t"rl , pocle-se mesmo consi
dorar que a pr:ofundiclacle clo topo da camada aquÍfera encontrada
no lroço, em r:olação ao nÍvel- do ur¿r:: (.112 ¡n) , seja (-r ntesma pro
Conro
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fundidade, tanbém em relação ao nÍvel- do mar, no ponto cle
tacto do seu topo con as águas do mar, e então:
ha 2 0,025 x IJ-2 m >2 7,8

tcon

m.

Por outro lado, pela observação dos gradientes no mapa pie
zométrico (MAPA 14) e notand.o que no poço mais próximo do mar
na área considerada (poço 899-I69) o nÍvel piezornétrico é de
5 m, pode-se admitir, para o loca1 considerado, uma carga hj
drãutÌca de 3,5 n. Nessas condições, a profundidade da interfa
ce água doce/salgada nesse Local será:

" =
Haverá porLanto

hd + 0,025 = 3,5 * 0,025 = I40
uma pequena seção

m.

de descarga do aquÍfero

junto ao mar, de cerca de 28 m.
As observações feitas durante a execução do furo do poço
899-169 parecem confirmar äs estimativas, tanto pel_a jorrância
de água sa.Igada que se iniciou a partir de cerca de 209m, como
tal¡rbén pelas f req{-lentes perdas de círculação de lama, numa f ol
xa de profundidades que vai de l-48 até cerca de 360 m d.enuncian
do a existêncía de fendas e canais de circulação que teriam si
do desenvolvidos na zona de mistura das águas do aquifero com as do
mar, pelo aumento da agressividade das mesmas na zona de mistu
ra (THRAILKTLL, 1968) .

7.7 Balanço Hídrico do AquÍfero JandaÍra
7.7

,I Int rodu

bäIanço,,hidrico corresponde à apJ-icação do princÍpio da
conservação da massa (água) em um determinado sistema (aquífero)
definida por algumas condições de contorno. Asslm, num sistema
com volume conhecído e durante um determinado perÍodo de tempo
no gual se realiza o balanço, a diferença entre o vol ume total
de água que entra (recarga) e o volume total de água que sai
(descarga) do sistema deve ser igual ã variação do volume de
água de seu aLmazenamento.
O balanço hÍdrico é portanto um recurso úti1 por induzir a
uma análise detalhada dos sÍstemas aquÍferos, levando à
obten
ção da ordem de grandeza e importância rel-ativa dos diferentes
termos do balanço, permitindo assim o pl_anejamento do uso racio
nal do recurso. Não obstante, é preciso consideiar que, dada ;
grande magnitude do sistema analisado e os típos de variáveis
envolvidas nas condições de contorno, as cifras que compõem o
balanço não são exatas.
Os meoÂnismos de entrada e saída de águas no aquífero Jan
daÍra estão esquematízados na FIGURA 30, do item 7.5.1.
Admitindo-se que o aquÍfero JandaÍra esteja em equilÍbrio
hidrodinâmico ou seja, que durante um perÍodo de tempo bastante
.Iongo, não ocorram variações regíonais do nÍvel
piezométrico,
a menos das variações sazonais, então a vazão de escoamento
anual- nédio é igual à alimentaçãc¡ anual mêdia, e assim pode-se
expressar esse equilibrio através da seguirrte iguaJ_dade:
O

+ o!/J
o_
*r'*D
onde tenìos

1ç

Membro

+,rDaB/J =
ô * ¡J/A +'rBO
ô
-rES-vD

3

: Entradas

(Recarqa)

Q, - volume anual de água que aporta no aquÍfero por infÍltra
ção das águas meteõricas através da superfÍcie de exposi
ção do nìesmo (inf iì-tração eficaz )
,.

L /-r

0;'" -

voLume anual de água

transferida do aquifer:o Açu para
aquÍfer:o JandaÍra por dr:enança vertical ascendentei e

o

,

10,8

^B/J volume anuat de água transferida do sÍstema aquÍfero Du
'O
nas-Barreiras para o aquifero JandaÍra, por drenança ver
tical descendente;

29 Menrl¡ro: Saídas

(

De

scarga

)

OU, - voJ-ume anual de ãgua que se escoa atïavés das frentes
turais de descarga do aquifero;

na

eJ/e - volume anual de água transferida do aquÍfero JandaÍra
D
pur. o aquÍ fero Açu, por drenança verLical descendente; e
Q"O

- volune anual de água explotacla do aquÍfero por
to atravõs de poços,

bombeamen

cálculo dos voLumes correspondentes a cada uma das par
celas da descarga e da recarga de ãgua no aquífero são ,pr.uun
tados nos itens gue se seguem.
O

7.7.2 Descarga pelos exutórios naturaÍs do aguífero (eES)
AnaLisando-se os escoamentos nat.urais no aquífero .lan
daíra a parl--ir do mapa piezométrico (MAPA l4) pôde-se identifi
car as segui.ntes frentes de descarga:
- a norte - em díreção à costa atl-ântica-norte da bacia;
- a oeste - em díreção ao vale do rio Jaguaribe;
- a sul - em direção à zona de af.Ioramento do .aquÍfero Açu, ten
do-se aqui considerado as seguintes áreas:
. cabeceiras do riacho da Barra (noroeste de Apodi) ,
. cabeceiras do riacho Baixa crande (noroeste de Upanema);
. cabeceiras do rio Palheiro (região da Lagoa do pÍat6, a no
roeste de Àçu) .
- a leste - em cìireção à área de dominânôia do aquÍfero Bârreiras, oncle se distinguenì dois ranos:
. em direção .ì Lagoa clo Boqueirão (reqião de Touros)
.

dì-reção aos val-es dos rios Tatu e ¡{axaranctu¡rpe (rcgião
pureza),
eur

<ìe

I09

Às wazôes de escoamento

natural do aquÍfero JandaÍra junto
a esses exutórios foram calculadas através da equação:
g = T. i,
Q = vazão de escoamento

1, onde:

natural (n3./a) ¡

T = tran smís s ividade (n2 /Ð ¡
i = gradiente hidrãufíco d.a superfÍcÍe piezométrica
nal);

(

ad imen s

1= largura da frente de escoamento na seçao considerada

io

(km)

Para a execução dos cá1culos foram levantados os gl:adien
tes hidrául-icos (i) e as larguras dasfrentes de escoamento
a
partir do mapa piezométrico (MÃpA 14). es transmissj_vidades
mg
dias (T) para cada seção, foram obtidas a partir do mapa de
va
zão especÍfica (e/s) (MÀpA 13), através da relação entre
ambasl
conforme exposto no item 7.3, As vazões de descarga estimaclas
nas diferentes frentes são apresentadas na TABELA 6 a seguir.
TABErÄ

6 - volumes anuaÍs de ãgua escoada pelos exutórios nat.urais do aquÍfero JandaÍ ra.
Exutór io s

Costa atlântica norte

Rio PafheÍro ,...
Lagoa do Boqueirão
Rio Maxaranguape .

(x 106 m37¿¡
42

Rio Jaguaribe ...
Riacho da Barrà
Riacho Baixa Grande . ..

Vazâo de descarga (eU")

,632

2,309
1,983
.

0,0s6
0

,4I2

2,935
2

,164

52 ,39O

7J,3 pescarga por prenanÇa par:a o ¡SCf_Iglg_¡g!_&J5
Desprezando-se o armazenamento que pocle ocorrer na camada
semipermeávol da base do aq'Ífer:o Jandaira e consicìerand.o_se que
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as superfÍcies píezométricas dos aquÍferos Jandaíra e Açu repre
sentam um estágio, em regíme estacionário, dos dois sistemas, po
de-se calcular o volume de ãgua que no perÍodo de um ano atra
vessa a camada semfconffnante nos dois sentidos.
Com esse objetivo foram deterrninadas as diferenças médias de
carga hidráulica entre os dois aquÍferos, e as espessuras mé
dias da camada semiconfj:rante (TpT,, L9B2t em pequerìos setores da área on
de ocorre o fenômeno de drenança verticaÌ descendente ou ascen
dente. O cál"culo em cada setor foi efetuado através da equação
de Darcy, assim expressa:
oo =
onde

x'

,, Áh. x

x.li -il

a_.

l

:

0D- vazão de drenança

/n\ ¡
Kr - condutividade hidráulica vertical da camada semi-confínan
te (¡nÆ) ;
- diferença média de cargas hidráulicas no setor j conside
^ñ.l
rado (m) ;
-j - ãrea do setor j (m2), e
(^3

b: - espessura médía da camada semÍ-confinante no setor j
7

(m)

Para facilitar o cá1cuLo dos volumes transferidos anual¡aen
te do aguÍfero Jandaira para o aquÍfero Açu por drenança verti
cal descendente, a área em que as cargas hÍdráulicas do aquÍfero
JandaÍra são superiores às clo aquÍfero Açu foi subdividida em
seis setores. pela apJ_icação da l_ei de Darcy en cada um desses
setores e adotando-se K = 4,2 x I.O-7 m/h (item 7.2) foram cal
cuLadas as vazões de drenança efl/A upr"".ntadas na TABELA 7
da página seguinte.

7.7.4 Desca¡ge por explgtação através de bombeamento de poços
laooI
O volume total explotacìo apenas por poços tubulares
que
captam l-egna no aquÍ fero Jancìaír:a, durante o ano de 1979, foi
de
3,6 x l06nr3/a (item 9.6), terrclo-se adotado e¡rtão este valor pa
ra efeitó cle cál,culos rn balanço hÍdrico do aquÍfero ou seja:

r11

OBo=3.6xi.06m3/a
TABELA

7 -

Volures anuais de ãgua drenada do aquÍfero Jandaíra
para o aquífero Àcu.

tu'o*t
I 2345-

a oeste de 37ooo'

tÌflfiäf

L26

200

ent,re 36030' - 36000 |

BzB

Boqueírão

til

684

716

do

,o*,

300 37 ,I
150 I8,7
100 32 ,I
I00 25,2

55Ì5

entre 37ooo' - 36030,
entre 36096' - 35030'
entre ParazÍnho e Lagoa

'

19

,2

TOTAL

rÏlou^t2",
2,509
0

,329

o,977

0,634
0

,044

4¡492

necarqa por qre.

ZJ.5

JandaÍra

(

O^A/J)

te ao caso tratado no item 7.7.3, a área onde
as cargas hidráulicas do aquífero Açu são superiores às do aquÍ
fe¡o Jandaíra foi subdividida em cinco setores. Da mesma forma
também foram calculadas as vazões de drenança apresentadas na
TABELA I a seguir.
Seme l-h

TÄBELA

antemen

8 - Volumes anuaÍs de água drenada do AquÍfero Açu para
o aquÍfero JandaÍra.
Superf.
SETOF€ S

I - a oeste de 37000'
2345-

entre 37000' e 36030'
entre 36030' e 36000'
entre 36000' e 35030,
faixa costeira (al-ém da
equipotenciat IOm do aquÍ
f ero J"rn clai ra )
TOTAL

(im2

)

b¡
(m)

(m)
^ñ

nl/:
(xlobmJ,za)

954

500 18,5
550 l-5,5
350 27,8
300 24,4

0,285

r434

650 15,0

0

319 0

I429
1370

O,434

0,t48
0,400

,r22

I,

389

I12

7.7.6 Recarga por drenança do sistema aquífero Dunas-Barreiras
para o aquÍfero Janctaíra ( eBlJ ¡
O cálculo do volume de água transferl_do anualmente do sis
tema aquÍfero Dunas-BarreLras para o aquÍfero JandaÍra foi fui
to com base nos elementos geométricos e hidráulicos anteriormen
te citados (itens 7.2 e 7.5,3), admitindo-se armazenamento nulo
na camada semiconfinante do topo do aquífero JandaÍra, aplican
do-se a eguação de Darcy.
As espessuras da camada semiconfinante æno visto, variam
de 6 até 52 m tendo-se admitido, para efeito de cálculo, uma es
pessura médía da ordem de 15 m. Devido às peguenas espessuras
dos sedimentos de cobertura, considerou-se aqui apenas parte de
sua área de domÍnio como constituindo o sistema aquifero DunasBarreiras onde foi possÍvel identificar as áreas relacionadas no
ltem 7.5.3 com cargas hÍdráulicas superíores ãs.do aguífero Jan
daíra. Dessa maneira foi es1:Ímada a vazão de drenança do siste
ma aquÍfero Dunas-Barreiras para o aquÍfero JandaÍra, consíde
rando-se os seguintes valores
-A m,/h; Añ' Kr = 0,4.10-"
= 5 m; 6' = 15 m e A = 2033 km2
A,substituição dos valores acima na equação de Darcy forne
2,49 x lo6m37a. A contribuição de cada área é ainda
"", OBolJ =
apresentada na TABELA 9 a seguÍr I
TABELA

9-

Volunes anuais

de água drenada do sistema aquífero
nas-Barreiras para o aquÍfero JandaÍra
Superf.
b
al/r
uI

ÁR¡es

(tm2

)

(m)

^ñ.
(¡n)

^

(xlobmJ,/a)

r..puÍ

(cn)

278

l-5

Tibau

RN)

300

I5

696

I5

0,854

756

t5

0

,927

2

,49

(

Serras do MeL e do
(RN)

Mangue s€ìco

Carmo

- São Bento

do Norte

(

RN)

TÐTÀL

0, 341
.5

Du

0,368
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7.7.7 Recarga através da 1nfíltraÇão de águas pluviais (er)
A superficie de domlnÍo dos calcários af l_orantes da FormS
ção JandaÍra, correspondente portanto à área através da qual se
processa a infiLtração direta das águas de chuva, tern aproxima
damente 10 298 k¡n2 (ítem 7.1).
À pluviometrÍa média anual íncidente sobre a ãrea foi ava
liada admitindo-se, três subáreas, dependentemente dos interva
los de precipitação média anual (item 4.2), Considerando-se a
superfÍcíe de abrangêncía de cada subárea de exposÍção passíve1
de ínfiltração e a pluvionetria média anual em cada uma delas,
foi cal-culado o volume anual- de água de chuva precipitada em ca
da uma dessas áreas e apresentados no OUADRO tI a seguir.
c,rhi

SuperfÍcÍe

Do¡nín i o

iLm2)

Rio Jagruaribe até Hlpótito
HipóIito até ,landaíra
JandaÍra atê a costa leste

Oeste

Central
Ieste

Volure
Pluvicnetria
anual
¡rédi-c
anua-l rÉdia
(Op)
(¡un za)

(xIO

3/a)

56 89

650

369I

29]-,2

525

]-,529

1697

725

1230

TOTA¡
QUADRO

6m

6457

l-1.- Pl-uviometria anual média na área de

catcários..TandaÍra.

exposição

,dos

Considerando o equiJ.Íbrio anteriormente aventado (itern 2.7.1)
o volume médio anual de águas pJ_uviais gue aportam no aquÍfero
Jandaíra, ou seja, a tnfil-tração eficaz, pode ser então estima
da através do batanço hÍdrico, considerando-se os vol_umes conhe
cidos de entrada e de saÍda do mesmo, ou seja:

O-=9
,ES
Assim sendo'

OI

56,6 x

oi/o*o"o-,{'"*ol/"r

+

l06m3,za

Portanto a taxa de infiLtração eflcaz no aquÍfero
ra (1") em termos porcentuais será:
_t

e^

o12p

56,6 x

10

a."ff
6 457 x

6n,3,za

l"0umr,/a

= 0,009, logo

JandaÍ

r.(t) = 0,9t
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7.8 AvaliaÇão das reservas do aquífero JandaÍra
7. 8,

1 r rntroduÇão

A avalíação quantltativa bem como a qualitativa das resêr
vas de água do aquífero Jandaira se revestem de extrema impor
tância por permitir a estimativa dos recursos hÍdricos disponÍ
veis e assim nortear os princípios de planejamento do aprovei
tamento dos recursos hÍdricos subterrãneos. O aspecto quantita
tivo das águas armazenadas no aquífero são a seguÍr analisados,
calculando-se as reservas permanentes e reguJ-adoras, ben como o as
pecto da renovação das reservas do aquÍferoi aspectos qualitati
vos serão apresentados no item 8.

7.8.2 Reservas permangntes e reservas reguladoras
a) Reseroas pennanentes (Rp)
As reservas permanentes são defÍnidas como sendo o volume
de água armazenado nos terrenos, abaixo da superfície mÍnima de
variação periódlca dos nÍveis d'água, susceptível de ser resti
tuido por gravidade (água de saturação) , em aquífero livre,
acrescido do volume de água acumulado sob pressão, quando con

finado:.
Para a estimativa das reservas permanentes do aquÍfero Jal
daÍra foram consíderadas as suas caracterÍsticas dimensíonais e
hidrodinãmicas, apresentadas nos Ítens 7.I e 7,3. Na falta
de
dados que permitissem calcular a porosÍdade eficaz do aquÍfero,
ad¡nitiu-se para efeíto de cáIcu1o, o mesmo vaÌor
apresentado
por TODD (1965) para Litologias semel-hantes e adotado por MANOEL
FILHO (197L), ou seja: U = 5 x 10-2
Considerando-se a inexistência de valores de coeficiente de
armazenamento do aquÍfero JandaÍra em sua parte
semiconfinada
pelos sedlmentos de cobertura, a sua reLativa pequena área de
semí conf .i-namento e ainda que a parcela de água armazenada soit
pressão, no caso dos aquÍferos confinados é muito reduzída quan
do comparada ao volume de água de saturação do aquÍfero quando
livre, para a estimativa das reservas permàncntes consÍderou-se
o aguÍfero JandaÍra como sendo l"ivre em toda a sua extensão.
Assim sendo, o volume das suas reservas é dado pela expres
são:
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R_
p =

À,h.1

R=
reserva permanente, (t3)
p

3

;

área da superfÍcÍe lfvre das ãguas no aquÍfero: L6 278 km2
espessura média saturada: 150 m;
porosidade ef.ícaz: adotada como sendo 5 x 1O*2, e então:
)oz
R- = 16 ,278 kmx l_50 m x O,05
'-- = 122,085 x l-O'mr , ou seja:
P
Rp = I22 * L09m3

h=

b)

onde

Resez,uas z'eguLadoz,as ( Rr)

Às reservas reguladoras, também denominadas resertas períó
dícas, correspondem ao vol-ume de águas armazenacio no aquÍfero
na porção compreendída entre as duas posições extremas, máxima
e mÍnima, da superfície dos níveis drágua do aquÍfero no d.ecor
rer de um ciclo hídroIógíco. São portanto correspondentes ao vo
lume de água restituÍdo para o meio físico exterior ao sistema
aquÍfero através dos escoamentos junto aos seus exutórios natu
rais no decorrer do período considerado.
Em condÍções de equilÍbrio as reservas reguladoras corres
pondem portanto ã infiltração eficaz no aquÍfero e então:

R, = 56,6 x
7,8.3

RenovaÇão das reservas

1o6m37a

do aquÍfero JandaÍra
Constantemente as reservas em água subterrãnea de um sÍste
ma aquffero se renovam, compensando as perdas do sistema, tanto
pefo aporte direto de águas pluviais de infiltração,
como pelo
aporte indireto, através da tra¡rsferência de água. por d.renança,
a partir de outros aquíferos adjacentes.
O volume de águas de renovação, quando se considera o aquÍ
fero em equirÍbrio hidrodinãmico, é iguar ao volume de escoamen
to subterrãneo m6dio junto aos seus exutórios naturais (e poï
tanto iguais às reservas periódicas médlas ou ainda iguais à in
filtração eficaz média).
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a) Coefícíente de realinentação (Co)
O coeficiente de realimentação de um aquÍfero expressa a
parcela das suas reservas que é anualmente renovada, sendo poI
tanto caLculado através da relação entre a reserva reguladora
¡nédia (ou o volume do escoamento subterrãneo médio ou ainda o
volume de infiltração eficaz médio) e as reservas totais (Rt)
que corresponde.à so¡na das reservas permanente e periódica. As
s

im:

^t -ot

Rt

então: cr (g) : o,058

56,6 x 106 n3 /a
= 0,00046 = 5 *16-4 /a
il22 , I4I * 109m3

ao ano.

b) Tenpo de nenooação (tn)
É o tempo que seria necessário para substituir
a reserva
total- se ela fosse totalmente esgotad.a, considerando-se a reno
vação através do volume anuaLmente aportado ao aquÍfero. Em um
aquÍfero en equilÍbrio é portanto a relação entre a reseïva Lo
tal- e o volume anual de infiltração efícaz (ou vol-ume anual de
escoamento subterrâneo junto aos exutórios naturais) .
o?

I22,I4L x I}'m"
t-t = 56 ,6 x 106m3/¿

=

2l_5

I

a

7.8.4 Recursos explotáveis do aquÍfero Jandaíra
Além do aspecto quantitativo <las reservas, na avaliação dos
recursoshÍdricos subterräneosdisponÍveis cleve-se anal-isar
t.ambém os aspectos de qualidade das águas armazenadas e das téc
nicas de explotação, além dos aspectos econômicos relativos aos
custos de captação e J-egais no que diz respeito ao direito às
águas. Abordaremos aquÍ apenas os aspectos quantitativos, aspec
tos qualitativos das âguas subterrâneas do aquÍfero JandaÍra se
rão apresentados no item 8, e algumas considerações referentes
ãs técnicas e custos de captação são ainda apresentados
nos
itens 9 e 10, respectivamente
Na avaliação dos recursos explotáveis <le um aquÍfero admi
te-se um estado de equilÍbrio hidráulÍco entre as vazões de en
trada e de safda do sisteÌìa, e co¡rs i derando-s e o ciclo hidroló
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gico com sua parcel-a de recarga do aquÍf,ero, estará implÍclto
gue as águas subterrâneas constituem um recurso renováve1. A de
terminação quantitatíva desses recuïsos é complexa, uma vez que
a explotação excessiva das águas de um aquÍfero provoca também
resposta de aquíferos que estejam hÍdraulícamente a eIe relacio
nados, até que um novo estado de equilÍbrio seja atÍngiclo,
o
gue pode alterar sensj.velment€ as condÍções de recarga e descâr
ga nos seus exutórlos naturais. Assím sendo, somente uma deter
minada quantidade de água subterrânea poderá ser expl-otada sem
provocar perturbações indesejáveis nos sj_stemas aguÍferos. Es
se volume anual de ãgua teoricamente explotáveI sem al_terar a
reserva permanente seria portanto correspondente ã vazão anual
média de escoamento natural nas frentes de descarga do aquÍfero
(reserva reguladora ou infiltração eficaz),
Com base nos valores das reservas reguladoras e suas fru
tuações, nas reservas permanentes, nos dados técnicos e econômlcos de projetos de captação e ainda nos dad.os de qual-ídade da
água, torna-se possÍvel então avaÌiar os recursos explotáveis
de um aguÍ fero,
Devemos considerar, por outro lado, que a extração de água
de um aquÍfero quaJ-quer provoca um aprofundamento da superfÍcie
de suas águas e, conseqüentemen te , alrmento dos gradientes
hi
dráulicos. Tal rebaixamento induzirá, por conseguinte, maj-ores
taxas de recarga e por este motivo se admite atualmente que se
possa expl-otar, com crÌtérios, alén d.as reservas reguladoras,
sem provocar esgotamento das reservas aquÍferas. Deve-se consl
derar no entanto que estes recursos podem variar no espaço e
no tenrpo em função das condições hidrogeotógicas , dos efeitos
das explotações sobre o regime de fluxo, da concepção e dísposi
ção das obras de captação, dos equipamentós para explotação, etc.
Do exposto depreende-se que a explotação dos recursos hÍ
dricos de um determÌnado aquÍfero deverá ser acompanhada por es
tudos hidrogeológicos para controle criteríoso da evolução do
comportämento dos ntesmos, a par das técnicas de análise de sÍg
temas que permitam a avaJ-Íação sistemática de todos os .conjun
tos inLervenientes no aproveitamento racionaL das reservas.
No caso do aquÍfero JandaÍra, admit.fndo-se que as suas re
servas possam ser utilizadas para quaisquer usos e que as técni
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cas de captação permlta,n senpre o acesso a essas
reservas, o vo
lu¡ne anual teoricamente explotáve1 sem alterar
as reservr" n"r*ã
nentesseria portanto correspondente ao volume
anuaL médÍo da in
flltração erícaz, ou seja: 56,6 x 106n3¡a. Deve_se
cons,iderar
que, estando o aquÍfero JanclaÍra e¡n conexão
hidráulica com o
aquífero Açu e sendo este atualmente muito soliciÈado,
é previ
sÍve1 uma alteração no comportamento das suas
cargas hidráu1i
cas que provocará variações nos volumes de
drenança em .m¡o"
os sentidos. Assim sendo, e Levando_se em conta
as oscilações
freqtlentes nos volumes de recarga, circunstancialmente,
dida de segurança, adotando_se 75å daquele valor,
"o*o
terÍamos: ^a

R

43 x IO6m3,z.
explr .
Nota-se assim que ò volume atualmente explotado (3,6
x L06
3_
m ,/a, em Ì979) representa somente g,4g
dos recursos e xp 1o t ávei s,
como acima estimado.
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8

HIDROQUIMICI\ DO AQUÎI¡ERO JANDÀÎRA

1 fntrodução
os principais objetivos dos estudos hidroquÍmicos estabefe
cldos nesta monografia hidrogeorógica foram a câracterização hÍ
droquÍmica atual das águas do aquÍfero ,Jandaíra no gue diz
{es
peito aos teores médios dos constituintes quÍmicos e varores mé
dios dos parâmetros fÍsico-quÍmicos; conhecimento sobre a evg
Iução c1a composição quÍmica da água subterrânea em seu movimen
to dentro do aquÍfero e a avaliação da adequação das suas águas
para os diferentes usos básicos: doméstico, agrÍcola e indus
tri al .
Para esses estudos foram utilizados essencialmente os da
dos de anãlise físíco-quÍmicas de águas de poços tubufares con
tidos nos seguintes documentos:
9.

- rnventário HidrogeoJ-ógico Básico do Nordeste. polha fo: Jagua
rÍbe-NE. SUDBIE, Hidrogeologia, 30 (MANOEL EILHO, I97I) .
- PLano diretor dos recursos de solo e água no VaIe do Apodi
Rio crande do Norte. Rel-atório FÍnaf (DNocs, 197B) .
- Estudo hidrogeológico regionar- detar,hado do Estado do Rio
de do Norte (IpT, 1982).

c,ran

AIém dessas fontes, foram ainda l-evantados, diretamente jun
to ã companhía de Desenvo r-vimento de Recursos r4inerais do Rio
Grande do Norte - cDM/RN, faudos de anál_ises quÍmicas de águas

do aquÍfero. JandaÍra, referentes ao perÍodo
IggJ-/g2.
Embora todos esses trabalhos apresentassem muitos dados de
anál-Íse de água, grande parte delas não pôde ser aqui utilizada,
principal-mente peÌa dificuldade de correspondência entre os po
ços constantes dos inventáxios executados por essas entidades,
devido às diferenças de infornações registradas ou mesmo ausên
cla de informes que poderiam permitir u¡na corres pondê¡rci a segu
ra. Ässim sendo, para evitar eventuais erros, no caso cìc corres
pondências duviclosas as anãlises não foram utilizàdas. rroram recusaclas ainda análises irrcompretas e também análises sobre as
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quals persist.ian dúvidas guanto ao aquÍfero captado. Foram uti
lizadas 242 an'al-í ses conforme consta no QUADRO 12 a seguir ,
cujos dados são aprêsentados nas TABELAS l0 a 15 do ÄNEXO B,
Tipo de Captação

Fonte

ManoeI Filho
(SUDENE)

( 19

7t)

DNOCS,/Hi dros e rvi ce

(1978)

rPrlsrc-RN

(1982)

cDMlRN (cad. corpl.

)

amos

tras

Poços tubulares

1

Poços tubulares

43

Poços t.ubulares

r50

Fonte s

o2

Ãgua de chuva

03

Poços tubuL ares

4-1

TOTAL

OUADRO

Quant . de

242

12 - Origem das amostras de água.

Para esta monografía foi utilízada a identíficação de po
ços segundo o inventãrio do IpT por corresponder ao levantamen
to mais recente e para facilitar o acesso às informações. A .TA
BELA l-7, (ÄNEXO B),fornece a correlação entre os poços cadastra
dos pelas entidades referidas e que tiveram a análise de água
incluÍda nesta monografia.
após a seleção, os dados das análises químicas de ãgua fo
ram tratados por técnicas matemáticas e gráfÍcas visando à ca
racterização hidroquÍmÍca do aquÍfero JandaÍra, Os resultados
constantes nos laudos das anáÌises foram inicial-mente submeti
dos a um progranìâ de computador a fim de que fosse verificada a
consistência dos dados. o critério básico utilizado se fundamen
tou na avaliação dos erros das análises através do método do ba
lanço iônico, tendo-se adotado os limites constantes . em LOGAN
(1965) para a aceitação de erros em anáLises, Nos casos em que
os resultados dessas anãrises apresentavam erro excessívo de ba
lanço, estas foram utilizadas somente apõs crfteriosa avaliação
do parâmetro de interesse, relativamente às outras amostras.
Foram e.l..rborados diagr.rmas, gráf icos e maDas bridroquÍmicos,
que atrav6s da sua interpretação, juntamente com as ca::acterÍs
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. ticas geol.ógicas e hidráulicas do aquffero, forneceram subsí
dlos ã elaboração de hipótese d.e seu f,uncionamento hidráulico
no que concerne ãs zonas de recarga e descarga naturais, inter
conexões hídráulicas, etc., tendo porém como maior objetivo, a
caracterj.zação hidroquÍmica das águas e a sua adequação aos di

ferentes usos.

8.2 Caracterização hidroquímica do aguÍfero JandaÍra
Com o objetlvo de melhor caracterizar as águas do aquÍfero
JandaÍra em seus aspectos quÍmicos e físico-quÍmicos, possibíIi
tar a análise de seu comportamento hidrogeoquÍmico e ainda de
constatar eventuais anomalÍas com os teores dos constituintes
quÍmtcos e valores das propriedades fÍsico-quÍmicas analisadas,
foram obtidos parâmetros estatÍsticos, tendo sido também elabo
rados díversos histogranas e anãlises de regressão.
al Parãnetz'os estatísl;icos
O programa de computador aplicado proporcionou

a determina
ção de parâmetros estatÍsticos básicos impressos no final de ca
da relação de dados, apresentados nas TÄBELAS 10 a l-3, ANEXO B.
A sÍntese desses dados é apresentada na TABELA 1g a seguir.
Para efeito de comparação foram colocados também os valores en
contrados em amostras de águas de chuva col-etadas em três cida
des do Estado do Rio Grancle do Norte: Nataì-, no litoral
leste,
Pau dos Ferros, no extremo sudoeste, e Mossoró, também na por
ção oeste, porém ã cerca de 40 km da costa.
Para a determinação dos teores. l-lmites foi utilizado inter
valo de confiança em 958, calculado segundo a equação:
fnterval-o de Conf. =i1,

x=

S

o./ ¿

E'

onde

:

med]-a clas amostras;

"o/2

= valor dado peLa tabela ð.e distz,íbuíção nonmaL para 95t
de confi ança;

s - clesvio padrão da amostra
n - número de observações,

e

Baseados então nos dados

estatÍsticos apresentados,

pode-

TABErÀ 18

-

composição quÍmica média das águas do aquÍfero JandaÍra, comparativamente às águas d.e chuvas.
ÃGtras

Ñ? ca
c9s

pi.
'i3D (tg/11

ti.¿liní¿z¿e :o:al
5¿d1o

(î9l¡

CaCo,)

(rçll

¿e

rir.(I;:r.t

?39

270.27
'85.00

ll

de ria+l)

ì

9,20

312.00

6 Ìe6.90

D¿SVtC

3

5,3
2,1

5,5

6,C

6,8

5,8

0.35

0-49
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c.0
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57ì.07

0.0

4 372.36
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0-0

2 705.37
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166.74
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5,t3

2,53

06C.3C Ue.33 326.90

0.0

839.05

C,2C

0,40

4,65

46.54 0,t0

c,05

0,96

0,0r
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0,58

ì24.00 15-18 ì6.0û

0.0
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0.0
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0.0

337.65 0,0t

0,r

Ferro to:¿ì (ñ9ll de Fe)
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0.32
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0.0

l

(lli/ì

0.00

3.C0
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0.5¿

0.0
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ì 0¿3.10 7ì2.ì4 963.30

0.0
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0.0
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CO3-2)

Nitrato (ngl'¡ de I03-l
C22

2.11

4issc',tiit (ai/i

)
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2
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-se consfderar, como acêítáveis para as águas do aquífero JandaÍra, os valores constantes da coluna "IntervaLo de Confiança";
da TABELA 18, os quais poderão ser tomados como padrão para
efeito de consj-derações a respeiLo da caracterização e compara
ções das águas do aquÍfero JandaÍra. Assim alterações que pro
movam desvios do valor padrão deverão ser criteriosamente anaLi
sadas.

Para efeito de comparações são apresentados no QUADRO 13,
parâmetros relativos aos aquÍferos Açu e Barreiras que têm cone
xão hidráuLica com o aquÍfero Jandaíra e ainda das águas subter
râneas das rochas cristaLinâs (item 7.5) .
Àqulfcros
conÊt.l!ul ntes

JândåÍ¡

pIl

1,95

CE

2649.5

TSD

t793,06

Dureza

Caco3)

Xo

caco.

)

Na (íq,/r ¡¡a+ll

x (msll x+l)
¡'tg lng/I v,J+2)
ca (¡nglt ca+2)
Fe total (ngll Fe)
¡ (hsl). F-l)
cl (¡nsll cl-l)
so4 - (m9,/ì so¡ ')
Hco;r (nslt Hco3-1)
CO3-2 (m9,/.1 col-2)
No3-¡ (¡¡9,/1 No3-l)
Co2 (¡ìgll co2 )
CXJADFO

13

7,9

6,81

?

I7 2,99

932,4

115,33

323,3

43,20

267,2f

166r2

248,3

15{,6

4t,53
\ø,72

t5,r

16,l

t21,5

33,1
'tÀ,9

tà1 (hg,/l

Àlc.Totål (ngll

crt stallno

9

09,

t

198,9

1398,

o,32
o.47

o:o

1t2 ,14
2s0 t19
306,29

288,2
232,2

,83

7

32,49

19

9

8,7

,2
8,0

1.4
,314
4606,7
6

1712,9
297

t9

8,
50.

80

t

4,33
5, t9

281

8 r76

2r't,6

0,39
0,0 {
25,87
6,64
50.35
0,64
6 ,61

t8, 2I

2

,2

2,84
2146,5

!42,5
335,5
13,7

2),2
9,9

- Teores médios de constituintes quÍmicos das águas dos
aquÍferos JantlaÍra, Açu, Barreiras e Cristalino no Es
tado do Rio crande do Norte (Fonte: IPT, 1982).

Adotando-se aqueles vaì.ores-padrão para o aquÍfero ,Iandai
ra foi elaborada a TABELA 19 que apresenta a relação dos poços
anônalos em relação a cada constltuinte guÍmico e parâmetro fÍ
sico-quÍmíco analisado
Pode-se notar que excetuando-se o pll , a maior f reqllência
de amostras anônaLas é encontrada para os fLuoretos (10r28), e
a merìor para os nitratos (4,1t). A partir dos dados cla TABELA
l-9 foi elaborado ainda o OUADRO 14 que apresenta a freqüência
de parâmetros anô¡nalos nas águas dos poços. Nota-se assin que
das 239 amostras analisad.rs, 80 delas (33,4t) âÞresentam pclo
menos um caråter a¡rô¡r¿tlo dentre os nesguisados, a
maiori a

TABELA
P¡'!Lå:{EiRO

19 - Poços anômalos em relação ao intervalo de confiança em 958

CO,'lS ID ER.lD0

?it

Nç de
obs.

239

tiv id¿de e lãtrica (yrrho/cr)
e ?sÐ (asl 1)
Drreze toÈa1 (ngl1 CaCOr)
Co¡Cu

ÂIcaiinidade ¡otal. (ãgl1

1¡.TT RV,lLO DE
C0À*¡ IÀI..ç,1

en

ì

8, i3

089-107-119

sódio logl1 ¿. ¡.'t

239 0,0

889,05

Porãssio (ogl1 ae r*1

239 0,0

Ä6,5t

cãlcio (ngl1 ¿" ca*2)

239 0,0

562,8t'

Yagnés

239 0,0

io (rl¿/l ðe ltg'2¡

Ferro totâl (Eg/1 de 1e)

160 0,0

Fluo:eio (ogl1 de r-1)
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239 0,0

st:lfa ro (aBl1 de so¿-2)
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i carb oaat

o (sgl1 de ttCOr-1)
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r-2

)

Nitr¿to (úglI ae sOr-1)
C02

dissol.vi¿o (sglL de C0r)
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C

66,58

23A 0,0
2I8

0,0

239

0,

0

t3

5,4

10

4,2

5,0
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89 8-11¿

;

5,0
IO

4,2

14

5,8
5,6
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S

t0
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O,

3,8
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033-0";

I,iZ

35
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-

I 92

;
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5¿6,00
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7

1ó2-l¡ I'180-16J ; 900-166
32t -022i 895-124; 897-050-060-0S2-134-1602¿5; 396-003-016; 899-049

5,0

ll

4,6

15

6,3

8,

070; 900-064
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10 ,2

5,0

- 070- 069; . 900- 095
- 050-0 52 -05 8-245; 898-114-

15 j09-113-I92;900-134;
39ó -030-080-1 l, 2 -120-122- 1.62- 164 ; S97-10797 3-065 -103 t 97 4-02I
172,1? 697-060-062-093-102-200; 398-090; 899-03¿3

i

A2t

a24-or2-O22-O23; 89S-003-1.35-169-192; 899070-089; 900-166
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o,O
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3
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23. O,0 7 308,5.,
239 0,0 4 872,76 135-169-192i 899-070-0s9-I19; 900-095
239 0,0 2 7 05 ,a1 624 -02 3; 898-003-135-t62-169-192: 899-070466 ,7 t

aCC, )

6-

974-021-031

239

C
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39

DE

Å¡í0 sT RÀs

À\ôTÀLAs

952

,t7

¡REQ0ÊNCIA

IDENTlFICAçÃO ÐOS POçOS Aì-ô:TALOS

4,i
5,0

ts
N

QUADRo

14

Quanti d ade
de

parãmetros
anomalos

- Freqtlôncía de anomalÍas dos parâmetros físicos e quimicos nas ãguas dos poços
Frequênci

a de poços

anomalos
quanti¿u¿" (a)

IDENTTFTCAçÃ0 D0S P0ç0S ANoMAL0S

s(b)

e

o

4

I,6

898-003 -169

7

I

0,4

824-022

5

4

1,7

4

5

2,1

3

6

215

L

l9

e 898-.l35-l92
8?4-1 4-896-162; 897 -160-245 e 900-095
896-058; 897-015-060-069; 898-162 e 899-ll9
824-0.1 2; 896-059-064-65 -124-144-201 ;

'70

899-070-089

824-023; 897-050

897-58-82-l07 -134; B9B-01 6-024-114; 899-107;
900-166; 973-103 e 974-021-031
I

4t

17

TOTAL

80

33 ,4

,0

823-015; 824-019; 896-0ì2-019-030-036-080-ll2-lI6-ì20- .
1 22 -1 64 -1 65 ; 897 -048 -052 -062 -07 7 -07 9 -093-l 02 -l 0s - I 09113-]33-19?-200; 898-010-090-.]59-180-lBì ; 899-033-034-061
078-102; 900-044-064-,ì23-134 e 973-065;

(a) fntervalo de confiança em 95å
(b) Em reIação aos 239 poços anal i sados.
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(178) por6m apresentando somente um caráter anôma1o. Nota-se
aÍnda que 4 poços (1r68) apresentam I parâmetros anõmalos, ou
seja, a metade dos parãmetros analisados se revelaram anômalos.
A explicação das prováveis causas das anomalias são aprg
sentadas em itens que se seguem, quando são analisados e j_nter
pretados os diagramas e mapas hidroquÍmícos,

b) Hístogranas de f neqlLôncía
Com o objetivo de verificar o comportamento da
distribui
ção dos parãmetros analisados foram construÍdos os histogramas
de freqllência ({fane 3I de a até q) nos quais estão indicados os 1!
mites de potabilÍdade: pH, Condutividade el_étrica, d.ureza total,
Arc. total e parcial, cátions (Nu+l, K*1, Mg*2, ca+2 e Fe total)
.
-t
-2
-t e NO3-¿),e
-l
e ânions (F',
cl -l -, SO4',
HCO,-ì ', COr-¿
TSD.
Pode-se observar gue com exceção dos bicarbonatos (Hcoll )
todos os constituintes apresentam uma distribuição assimétrica
das freqllências dos seus teores, e de uma maneira ger:al decres
cenLes com o aumento dos mesmos. No relativo aos parâmetr:os f!
sico-quÍmicos nota-se que o pH tem distribuição aproximadamente
simét.rica ao redor do valor 7,8 e a al-cal-inidade totaL, grossei
ramente sim6trica em relação ao valcr 274 mg/I de CaCO" equiva
lente, ao passo que a alcalinidade parciaL, a Condutividade e1é
trica e a Dureza total são assimétricas, com freqllência decres
centes com o aumento dos seus valores.
Com base nos histogramas foram estabelecidos os teores má
xj.mos dos constituintes quÍmicos e valores dos parâmetros fÍsi
co-quÍmicos para 758 das amostras, que são apresentados no eUA
DRO 15 a segulr.
c) AnáLíse de z.egtcssão
Com o objetivo de avaliar o nÍvel de dependência e
encontrar, através da eqzraç ão de n¡elhon a;iuo úe a retação de dependên
cia entre alguns parâmetros e Íons preponderantes, foram feitas
tamb6m as análises de regressão apresenLad.âs nos itens cjue se
seguem.

a conclutÍvicì.rcle e]-étrica indica o teor salino das
águas e sendo este de grande interesse para o estudo do aquÍ
fero Jandaira, foram feitas vãrias anãl_ises envoLvendo esse pa
Co[ìo

râ¡letro

.

Teor máxl-mo
para 758 das amostras

Paråmetros considerados
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CE ( umho,/cm)

3700,00
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Fluoreto

(mg,zl de

345,00

2L,00

(m9,/1 de ca+2)

270,00

Magnésio (mg,/l ae ¡q+2
Fe".:ro

L,22

3,20
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,30

0

,50
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Sulfato
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Bicarbonato (mg,/l de Hco3- 1)
Carbonato (mg,/l de

Nitrato

OUADRO

CO3-2)
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C, - ConiTutíoidade eLátr'íca (CE) e Resíduo seco (RS)
Somente 95 laudos de anátises apresentavam valores de RS
medldos em laboratórÍo. Com esses dados foi então avaliada a re
lação com a condutividade eIétrica representada na EIGURÀ 32.
Da análise de regressão efetuada abteve-se a seguinte equa
ção para expressar a relação entre a condutividade elótrica (CE)
a 25oc e o residuo seco (Rs) a t05oc: cE = 1,04 RS.
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32 - Regressão CE X RS
C, - Condutiuidade elétríca (CE) e soma de íons
FIGURÀ

Foi investigada a correl-ação para o grupo de todas as 239
amostras de água dos poços (FIGURÀ 33a) e também separadamente
para as I49 amostras onde havia predominância do Íon cloreto
(FIGURA 33b) t 72 amostras onde predominava o Íon blcarbonato
(FIGURA 33c) e Ì8 amostras do Íon sulfato (FIGURA 33d) .
Das regressões efetuadas obteve-se 'as segulntes equações re
presentaÈivas dessa reJ.ação;
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33c - Regressão: CE x Soma de Íons Þara águas
dominância de bicarbonatos.
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CE
CE
CE

= O,68 x (¡ cátions +ânlons) - para todo o grupo
= 0,67 x (t cátions +ânions) - para as águas "cloretadas "
= O,j4 x (E cátions +ânions) - para as águas "bicarbonatadas "

CE

= 0,82 x (x cátions +âníons) - para as águas sulfatadas,

c"J - Condutiuidade eLétrica e Vazão específica
Ä relação entre a condutividade elétrica e a vazão especí
fica é apresentada na FIGURA 34,
Pode-se verificar, peJ,o baixo valor do coeficiente de de
termJ-nação que praticamente não há dependência entre as variá
veis, a não ser para valores bastante baixos de O,/s.
EOU¡CAO

Y,A.DÞLOG(X)
'
2732.29ô.St.rS

B.

E .1

T

.t..r!
.t

.2e

| 62. O95e€AOOt

DEÌERIiIN¡CAO.
. COEF.DE
o,e22225øt2ø177
ERRO RE5IÞUÁL.

55a43r6.0?636

RESÍOU^L â85 lt^X-

tt.t34.az22ô6s

\o.

PAREs.

tsS

EIxo X. q/.{mth)/m

.t.09
.O.EO

r0.60

'g'':

Y. CE Fhho/cño 25.C
x ¡EDroà 5. t
.ø-2È
Y HEDIO¡ 2?O,l ¡S
E¡xO

t

.1,...9e +t.8e .2.oo .3,ôâ

FIGURA 34

-

c" - Condutiuídade eLétní
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A FIGUPÀ 35 representa

x

e,/s

tnansmis siuído de

curva de melhor ajuste entre

CE

e T.
Pode-se notar pela curva de melhor ajuste e pelo baÍxo va
lor do coeficíente de determinação que,, a menos da correspondên

cÍa para valores bastante baixos de T, inexiste relação
esses paråmetros

entre
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35 - Regressão: cE x

T

c5 - Condutiz;ídade elâtr¿ca. (CE) e p"ofundidade do ní.ueL estâ,t¿
co (NE),

estã representada a regressão linear, baseada
na curva de melhor ajuste para os valores de CE e NE.
Pode-se verificar, pelo baixo valor do coeficiente de de
terminação que praticamente inexÍste uma relação estreita entre
esses paråmetros, a menos de uma bra¡rda redução da condutivida
de com o aprofundamento dos nÍveis d'água.
Na rIGURA 36
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c6 - Condutioidade elétz,ica (CE) e eapest)u"a da eobeytuz,a
o objetivo de avaliar a influência das águas arnazena
das nos sedimentos de cobertura (Sistema Dunas-Barreiras ) sobre
a salinídade das ãguas do aquÍfero Jandaira nessas áreas, foi
investigada a relação citada, apresentada na FIGUrÌA 37.
Pelo reduzido valor do coeficiente de determinação pode-se
verificar que praticamente inexiste depe ndênc ia.,entre essas va
riáveis, a menos de uma incípiente redução da condutividade elé
trica com o aumento das espessuras d.os sedimentos de cobertura.
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37 - Regressão: CE x espessura dos sedimentos de cobertu
ra dos calcários.

c- - Soma de íons e cLonetos
Na FIGURÀ 38 está representada a reta correspondente à re
lação de dependência entre o total de cátions e ânÍons, expres
sos em mg/I, e os teores de cloretos.
Pode-se notar pelo elevado coeficiente de determinação a
estreita interdependênc ia entre essas variáveis, onde a partÍci
pação dos cloretos é crescente com a soma de ânions, numa rela
ção direta, portanto com a sal-inj.dade das águas.
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38 - Regressão: soma de íons x cloretos.

de îons e bicaz,bonai:os
A regressão entre a soma de cãtions e âníons e os bicarbo
natos é apresentada na FfGURA 39, podendo-se notar que pratica
mente inexiste relação entre as varíáveis evidenciando um leve
decrésci¡no nos teores de bicarbonatos ã medida que alrmenta a so
ma de l-ons denotando a pequena influência dos bícarbonatos na
salinidade das águas. Nota-se também que há llmitações para os
teores máximos de bicarbonatos em função da soma de ions.
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c^J -

íone e suLfatÒa
Na TIGURA 40 está representada a regressão de melhor ajus
te para esta relação, podendo-se notar, pelo baixo coeficiente
de determínação, a fraca ínfluência dos sulfatos sobre a soma
de cãtlons e ânions. Nota-se que há porém um limite para os teo
res mâximos de sulfatos em função d.a soma de fons,
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cr' - Soma de íons e sád¿o
A curva de melhor ajuste que expressa a relação entre
as
somat,órias de cátions e ânions e os teores de sódio é apresenta
da na FfcURA 4l-. Verifica-se pelo elevado coeficiente de deter
minação a estreita relação entre essas variãveis, com os teores
de sódio crescendo diretamente com a soma de Íons.
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cLL - P?ofundidade doa poçoa e cLoretos

Verificados os altos teores em cloretos e a sua relação
com outros constituintes e parâmetros, proòurou-se lnvestigar o
seu significado em águas de captação mais profundas. A FIGURA
42 apresênta a curva de melhor ajuste para expressar a relação
entre essas variãveis "
Pode-se notar, pelo baixo coeficj,ente de correlação
que
praticamente inexiste inf l-uência da profundidade do poço no teor
em cloretos das águas, embora haja um reduzido decréscimo dos
seus teores com o aumento da profundidade.
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- Regressão: profundidade dos poços x cloretos.

dl ReLação entre Resíduo Seeo e PLuuiosidade
Objetivando investigar as relações entre fenômenos meteo
rolôgicos e a salinìdade das águas, foi eLaborado o gráfico a
presentado na FfcURA 43, que relaciona a pluvÍonetria e a varia
ção do conteúdo sal1no, expresso em Residuo Seco a l10oc, nas ã
guas de aì-guns poços e cacimbas no dominio dos calcáríos JandaÍ
ra. Os daclos utÍIizados são apresentados na TABE I¡A 20, ANEXO B.
A peguena quantidade de dadoS de RS e a descontinuidade temporal
da amost.ragem não perrnitiu uma anáLise detalhada dos fenômenos
envoÌvidos.
Inversamente ao que se poderfa esperar, nota-se un aumento
da sallnidade das ãguas do aquifer:o com a pluviosida<ìe, vãriáveI
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porém de local para loca1 , e em íntervalo de tempo refativamen-'
dos
te curto. Esse fato deve estar representando a influência
solos scbre a composição química das águas subterrâneas onde as
águas de c*lrva promoveriam r¡na grande atividade iônica no ¡reio não
êaturado e se enriqueceriam e¡n sa.ls antes de aportar na camada aquífera'
A cacinba nP 437-10, com comportamento inverso, segundo o
inventárlo da SUDENE (MANOEL FILHO, 1970) capta ãgua do aquÍfero
Açu e portanto deve estar refletindo fenômeno dlverso do ocor
rente no aquifero Jandaira, pois os solos mais arenosos sobre
postos ao aquifero Açu tendo composição diferente dos sol-os caf
cários promoveriam menor salini zacão.

e) Grupanento das Ãguaa do Aquífez,o ,Iandaíya
grupos de águas que apresen
tassen parentesco nos parâmetros fisico-quÍmicos e quimicos pes
qul.sados foram efetuadas diversas anãlises de agrupamento. pa
ra essas análises foi verificada a significação dos agrupa
mentos. São apresentados os resultados da anáIise em que se
utilizou como variáveis os seguintes parâmetros e relações iô
nicas: pll, CE (umho,/cm a 25oC) , rltLg/r3a. rK/rNa, rNa/rca, r (Na+
K),/r(Ca+Mg) ¡ xCI/rHC13, rCL/rSO4t rCI/rCa, rCL/rMg, rCl,/r(Ca +
Com

Mg)

, rcl/r

o objetivo de identificar

(Na+x¡

.

Obteve-se assim 7 grupos de águas cujas amostras componen
tes de cada grupo são apresentadas na TABELA 21, ANEXO B.
No MAPA 16 ê apresentada a distribuição espacial dos grg
pos encontrados, onde podem ser notados os seguintes comporta
mentos:

- as ãguas do crupo l- dominam a porção ocidental da bacia, qua
se desapar:ecendo na porção central, voltando a aparecer na zo
na medfana e no extremo leste da porção oriental, da mesma;
de
- as águas do Grupo 2 ocorrem mais frequentemente a norte
Mossorô, dominando em umà faixa compreendida entre o
rio
Açu e o riacho da Mutuca, cedendo então J.ugar às águas do Gru
po l, atê o riacho do CabeJ.o, voltando a reaparecer na região
de Paraz inho;

- as águas do Grupo 3 geralmente estão bordejando as áreas
dominio das águas cìo Grupo 2;

de
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- as åguas dos Grupos 4, 5, 6 e 7 são ãguas com teores sallnos e
de cloro bastante elevados, crescentes no sentl-do dos últimos
grupos (ver também MÃPAS 17 e 19 ).
o agrupamento obtido com a freqüência das a
nomallas nos parâmetros ffsicos e quÍmicos (QUADRO 14 . item
8.2.a) pode-se notar que os resultados são bastante coincÍden
tes reunindo em um mesmo conjunto, poços com a mesma freq{lência
de anomalias.
Ainda comparando-se o zoneamento dos grupos de águas com
as âreas de dominância dos calcários de alta pureza (MENOR et
alii, 1980) apresentadas na FIGURÀ 10 (item 5.3.6), pode-se ne
tar .uma grande coincÍdência entre a área de domÍnio das águas
do Grupo 2 com a de domÍnio daqueles calcários.
Comparando-se

8.3 ClassifícaÇão das Ãguaq do aguífero Jandaira
o objetívo de fornecer informações de caráter global
sobre a composição quimÍca das águas do aquífero ,Jandaira, fo
ram as mesmas classificadas em relação ao nesÍduo Seco, ã Dure
za Total e aos Íons dominantes, conforme a seguir apresentado.
Com

al CLassiftcação peLo Resíduo Seco (RS)
Como os valores de Residuo Seco são bastante próximos do
Total de SaÍs Dissolvidos (TSD), para esta classíficação foram
utilizados estes dados, constantes da TABELA 10 (ANEXO B), cal
culados através da equação:
CE

= A.TSD,

onde

= condutividade e1êtrica (u.mho,/cm) a 25oC.
A = coeflcÌente de proporciona lidade , adotado I,5, genericamen
te para todas as amostrasi e
TSD= totaL de sólidos dissolvidos (ng/I) .
CE

Utllizando-se a classificação proposta por CUSTôDIO (in
& LIÀl"lÀS, 1976, p. 1058) para os dados constantes na TABELA -I0
(ANEXO B) , obteve-se os resultados apresentados no QUADRO 16 a
s

eguír.
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Limites de RS

Tipos de .Água

(mq/t)

Salobra

QUADRO 16

amostras

0- 2000
2000- 5000
5 000 - 40 000

Doce

Sal-

Freqüên ci a
Ouant. de

gada

I

T7T

7\,2

56

23,3

I2

5,0

- Classffícação das ãguas pelo RS (Baseada
in _
& LtrAMÀS, 1976) .

em CUST0DTO

Apesar da maj-oria das águas ser cl-assificada como ãgua do
ce segundo esses limÍtes, pod.e-se notar porém a alta freqüência
de âguas salobras e salgadas.
Observando-se o hÍstograma d.e freq{lência dos valores
de
TSD na FIGURA 31o e OUADTO 15 (ítem 8.2.b) nota-se que 75? das a
mostras possuem TSD compreendido entre 270,00 e 2500,00 mq/I.

b) CLassifieação peLa Dureza TotaL
Com os dadÕs constantes na TABE LA l0 (eNpxO B), as ãguas do
aquifero JandaÍra, foram classificadas, segundo a Dureza Tota1
como apresentado no QUADRO 17 a seguir:
Freqüênci

Classes

de

Águas

Limites de Dureza TotaI
(mgll de caCO3 )

0- 50 (ou 60)

Branda

Algo Dura
Dura

50-100 (ou 120)
100-200 (ou 250)

Muito Dura

200-atéasaturação

QUADRO

Quant. d€
amostras

in --

& LLAMAS, 1976)

I

0

0

I

Qr4

7

2rg

23I

96,2

17 - Classiflcação das águas pela Dureza Total
em CUSTODIO

a

(baseada

.

Nota-se, portanto que a quase t.otalidade das águas do aqul
fero JandaÍra (96r28) se enquadra na categoria de águas "¡nuito
duras". Como pode ser visto na TÀBELA IB (j.tern 9,2.a) , os valores
varian de 85,0O atê 6l-86,90 nrg,/l de CaCO3r com mêdia de 9g9,t3
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mg/I de CaCO3. Estes são valores bastante aftos quando compara
dos aos encontrados nas águas subterrâneas em geral (ent.re lO e
300 mg/l de CaCO3, "apud" CUSTODIO & LLAMAS, L967, p. 2L2) .
Observando-se ainda o hlstograma dos valores d.e Dureza To
tal (FIGURA 31m e QUADRO 15 ite¡n 8 .2.b) , pode-se notar
Su;
75? das amostras apresentam dureza total compreendida compreen
dida entre 85,00 e 1300,00 ng/I de CaCo3 equl-val-ente.

cl CLassíficação das ã,guas peLos íons dominantes
Nas TABELAS 15 e 16 (ANEXo B) são apresentadas as porcenta
gens relativas e dominãncia dos cátions e dos ãnions das alnos
tras analisadas. Com base nesses valores foi feita a classifica
ção das águas pelos ions dominantes, pelo sistema de SCHOELLER
(SCHOELLER, 1962, "apud' CUSTODIO & LLAMAS, 1976).
O sistema de classlficação se baseia na sobrepujança de de
terminados Íons sobre outrosi a água é denominada pelo
ânion
(ou cátion) cuja concentração, expressa em mi l iequival-entes por
Iitro, uLtrapassar em 508 as suas respectivas somas. Se nenhum
del-es ultrapassar os 50*, se denomina a água petos dois ânions
(ou cátions) ¡nais abundantes. Estas úttimas são denominadas "á
guas mistas ",
por
A classificação das águas do aquifero Jandaira feita

essa sístemática é apresentada na TABELA 22 .
A representação dessas ãguas no Diagrama de Piper pode ser
vista na FIGURA 44 e a sua distribuição espacÍal é apresentada
no mapa de dÍagrarnas de StÍff (MAPA 23), cuja descrição ê fei
ta no item (8.4.7.).
São feitas a seguir, aJ.gumas considerações relativas ãs di

ferentes classes de águas.
c.I) Águas cLoz,etadas (nCL >tHC03 ?n504)
são
Entre as 239 amost.ras anal-lsadas, 149 deÌas (62r38)
águas com predominância de cloretos. Entre estas, I25 anostras
(52,3t) são âguas cloretadas e 24 amostras (I0,0t) são ãguas
mistas, relatlvamente aos ânions presentes.
No que diz respeito aos c.ãtions, entre as águas cloretadas
são encontradas 23 amostras (9,68) onde rNa > r¡'lg ì rca, 4 amos
tras (1r 78) onde rl.tt > rNâ ì rca, I amostra (0,48) onde rCa > rMg

T.A,BELA

22: Classificação das águas pelos Íons doninantes
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44 - Classificação das águas do AquÍfero Jandaíra segundo
Dlagrama de Piper (teores em * meq,/I.
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I rNa e 97 amostras (40r58) sem predominância de cåtlon especi
flco, ou seja, são mlstas em reJ-ação aos cátlons, e podem ser
representadas pela expressão genéríca: rNa I rMg I rca.
c.2) Ã.guas bicaybonatadas (z,ttC7g > nC1 lnSO4)
Entre as 239 amostras anallsailas, 72 delas (30r2t).apresen
tam predominância de Íon bÍcarbonato, dentre estas, 51 amostras
(27,321 são bicarbonatadas e 2I amostras (8,88) são âguas mis
tas en relação aos ânions.
Relativamente aos cátions presentes nas águas bicarbonata
das, temos ll- amostras (4,68) onde rCa > rNa ?rVtg, 6 ..amostras
(2r58) onde rt,lgt rgul rNa, 4 amostras (I ,72, onde rNa > rMg rCa
I
e 30 amostras (12r58) são mistas em relação aos cátions, ou se
ja, não hâ predominânôia de cátion específico.

c.3)

Águas sulfatadas

- (r504 > z,C1 àzHCO3)

Entre as 239 amostras de águas analisadas, em 18 del-as(7,3*)
ha predomÍnância do Íon sulfato; dentre estas, 14 amostras (5, g8)
são sulfatadas e 4 amost.ras (L,78) são águas mistas relativamen
te aos ânions. Deve-se notar a ausência de águas sôdicas entre
as sulfatadas.
'Relatl-vamente aos cátions, entre as ãguas sulfatadas . temos
4 amostras (1,78) onde rCâ > rMg IrNa, 2 amostras (0..gg) r onde
rMg >rca I rNa, e 12 amostras (5,08) éem predominância de cãtion
especifico, ou seja, são místas com relação aos cátj_ons.

c.4l

Ã.guas

mistas - (nC1 > z,HC1g ?nSOa)

Cono exposto anterlormente, são classificadas como mistas
as águas em que a concentração de nenhum dos ânions, expressa
em meq,/l, ultrapassa em 5OB a concentração dos outros ânj.ons,

apresentando portanto grande variedade de relações iônicas.
Entre as ãguas analisadas, 49 amostras (20,5t) são águas
mist.as em relação aos ânions, apresentando as seguintes compo

sÍções iônicas:

- 15 amostras (6,3t) - c 1or etadas- bi carbonatadas;
- 9 amostras (3,88) - cloretadas-sul.fatadas;
- 20 amost,ras (8,4t) - bi carl:onatadas-c loretadas i
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1 amostra l0 r4Z) - blcarbonatada-sulfatada;

3 amostras (Ir2*l - sulfatadas-c J-oretadas ;
1 amostra (0,42) - su lfat,ada-bicarbonatada.

Na TABELA 23 estão relacíonados os parâmetros

estatísticos
dos dados fis ico-químicos, dos constituintes quÍmicos e
rela
ções iônicas das águas do aquífero Jandalra, separados de acor
do com a dominância relativa dos ânions. Através da observação
dessa tabela ficam evidentes os seguintes comportamentos:
. as ãguas cl-oretadas têm os menores valores de pH apresentan
do tanto carãter ácido como básÍco, ao passo que as águas bi.
carbonatadas e sulfatadas têm caráter básÍco;.
. os teores salínos mais elevados corresPondem às águas clorèta
das, embora em termos de média de TSD as águas sulfatadas se
.

aproximem bastante das cloretadas;
as águas sulfatadas apresentam os maiores

valores cla média de
dureza total, seguidas das águas cloretadas e bÍcarbonatadas,
podendo-se notar que se trata essencial-mente de dureza de não

carbonatos i
. as médias mais el-evadas de Mg e Ca são as das águas cloretadas
e sul-fatâdas que apresentam também pratícamente os mesmos vg
Ioçes médios da relação rMg/tCa, havendo portanto equilibrio
na particípação desses Íons; as ãguas bicarbonatadas, ao co!
trário, apesar de possuÍren as menores médias de Mg e Ca, a
presentam maior valor médio da relação rMg/rCa, denotando pre
domÍnÍo dos Íons Mg sobre os Íons Ca nessas águas;
. a relação rK,/rNa reveLa a partícipação praticamente equitati
-va desses ions em todas as águas;
. a relação entre el-ementos al-calinos e al-cal-inos ¡g¡¡ssos é Ie
vemente maior nas águas cloretad.as, decrescendo para as bicar
bonatadas e sulfatadas;
. nas águas cloretaclas rCI,/rHCO3 é exageradamente elevad.a, com
a média atingindo 1Ir59 (usuafmenÈe varia entre 0,1 e 5,0),

. As reJ-ações rCa,/rCL, rMg,/rCl e rca+rMg/rCl, revelam, como
se poderia esperar, a dominância dos fons Ca e Mg nas ãguas sul
fatadas e bicarbonatadas relativamente às cloretadas, onde domj.
na o ion Na.
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8.4 Comportamento Espacial das CaracterÍsticas OuÍmicas e
slco-Qulmicas das Á,guas do Aquifero Jandaíra

Fi

o objetivo de se proceder ã análÍse do comportamento es
paclal de al-guns corìstituintes quimicos e índices hidrogeoquÍ
micos das águas do aquÍfero JandaÍra.foram eLaborados d,iversos
mapas que são apresentados no VOLUME 2 e que, para facilidade
de acesso foram relacionados seqtlencí almente no QUADRO lg a se
gu ir.
Corn

I

Título do ¡4apa

ten

8.2.e

cnpos de águas obtidos por
anáiise de ãqrupaÍento

8. 4.1

Ibtal

8.4.2
8.4.3

Total (mglI de CaCO3 )
Cloretos (ng^ de Cl-1')

8.4.4

Sulf,atos (mg,/l de

8.4.5

Înðices de troca de bases (ItB)

8.4.6

Capacidade de ataque guÍ.
mico (fndice de sstabilf

de sóliåos dissolvidos

(rso) (Íqll)

Dureza

SOJ2)

Lirùas de Isovalôres
(núreros)

N9 d(
MAPA

16

500, 1000

11000

..., 6000
250, 500, ..., 6000
250, 500, ..., 2000
-015, -0,4, ..., 0r..,, 0rg
5r0, 515, ..., 8r0
500, 1000,

I7
18
19
20
2T

22

dade de Ryznâr)

8.4.7
8.5.

3

QUADRO

18

Ihpa ccm diagramas de

Stiff
Qualidade da água para ir

(diagramas)

ragaçao

(classes)

-

Dados

23
24

gerais dos mapas hídroquÍmicos.

À seleção dos intervalos para o traçado das linhas de i"9
vafores se baseou nos vaÌores mÍni¡nos e rnãximos de cada variá
vel e na escala dos mapàs apresentados. A variação espaclal brus
ca de alguns parâmetros no entanto motivou a dlstribuição bas
tant.e irregular das isolinhas, fazendo surgÍr åreas de est,ret
tamento exagerado entre as nesmas, refletíndo a heterogeneidade
na composição quÍmica das águas do aquffero.
Os mapas elaborados perrnitiram uma caracterização global
bastante confihvel do conportamento espacial das propriedades a
nalisadas.
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Algumas áreas porémr peLa ausêncÍa de poços que captam â
guas no aquifero Jandafra, não puderam ser hj.drogeoquimfcamente
caracterlzadas, como é o caso, por exemplo, da área das serras
do Carmo e do Met e da área contÍgua às mesmas, en sua parte
sude

s

te.
A análise dos mapas elaborados é apresentada a segul-r.

8.4.1

Mapa

de tóta1 de sólidos dissolvidos

(TsD)

Existem dois aspectos a seren analisados quanto ao compor
tamento das concentrações de sais no aquífero Jandafra: a an!
lise da área como um todo e a análise de parcelas dessa área
que apresentam características peculiares, cuja salinidade é de
terminada por fatores locais.
Àsslm, analisado. sob o ponto de vista global (MAPA 17) ng
ta-se um aumento de concentração salina em díreção aos vales
dos principais rios (Mossoró e Àçu) e em direção ao lìar,
Esse
comportamento, em comparando-se com o mapa piezomêtrico

(¡4ApA

14) é perfeÍtanente concordante com a tendência natu::al de au
mento da salinidade, de montante para jusante do fluxo
subter
râneo.
Os teores de TSD varÍam de um minimo de 270,21 mg/I
atê
um rnáximo de 11342,0 mg/I com média rle 1793,0 mg/I. Os menores
teores são encontrados t.anto junto ãs zonas de recarga do aquí
fero como também junto aos afLoramenbos do Grupo Barreiras, pg
rém sempre em áreas onde os gradientes hidráulicos são ¡nais a
centuadosi os malores teores são encontrados junto à orla at1ân
tica, onde surgern os teores máximos e também junto ao baixo va

Ie dos prlncipais rios.
Dentro desse comportamento geral, algumas áreas de concen
tração relativamente anômalas merecenì destaque sendo descritas
a segulr.

- Ãreas corn teores relativament.e mais baixos
a) Por,ção ocidentaL da bacía
. noroeste de Mossoró: poço 897-29I com 386 mg,/l e

823-16

com 539 m9,/1;

. su1 de Maxixe: poço. 896-206 com 398 mg/I e 896-205
424 mg/l¡

com
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. noroeste de Apodl: poço 972-!06 com 496 mg/I¡
. sudeste de Gov. Dlx-Sept. Rosado: poço 973-23
b)

com

415

rq/J.-'

Poz,ção centz,aL da bacia

. flanco oeste das serras do Carmo e do Mel: poço g97-64
.
.

806 mg/L¡
flanco suL das serras do Carmo e do Mel : poço
980 mg/I¡
vale do rio Mulungu: poço 898-8 com 524 mg/I ,
636 mg/L e 898-14 com 694 mg/I.

com

g9g-I13

com

899-lg3

com

c) Porção oyientaL da baòia
. nordeste d.e pureza: poço 900-6 com 2g1 m9,/1, 900-10
371 mg/I e fonte 900 F-l com 280 mg,/I.

com

A maior parte desses núcLeos estã relacionäda com a presen
ça de sedimentos do Grupo Barreiras. AssÍm por exemplo, para os
poços citados que se localizam na porção oriental da bacla, a
redução dos teores poderia ser explicada pela mistura com
águas do aquífero Barreiras cujo teor médio de TSD em suas g
guas é de J-15,33 mgrll (QUADRO 13, item 8.2-a), associando-se o
fato de que há aumento de pluviosidade à medida que nos aproxi
mamos da costa Leste (méaia de 700 mm/a a noroeste de pureza) .
Na ãrea das sêrxas do Carmo e do Mel, embora sejam poucos
os poços anômalos e possuam teores rel_ativamente mais elevados
quando comparados aos da porção oriental , foram considerados co
mo tal, comparativamente aos teores dos poços circunvizinhos. O
sistema aquifero Dunas-BarreÍras com seu doninio parcialmente
firmado sobre essas serras estaria garantindo assÍm uma dilui
ção das águas do aquÍfero Jandaira a ele sotoposto (item 2.5.3).
Comparando-se o padrão das isolinhas com o. dos outros mg
pas, as linhas de l-soval_ores de TSD nessa ãrea sugerem uma dis
posição aproxÍmadamente concêntrica, con val_ores crescentes à
medida que se afastam do cume dessas serras.

- Áreas

com teores relativamente mais elevados

a\ NûcLeos Lítotã.neos
Na faixa lltorânea, onde os t,eores normalmente jã se aprg

l
,

l

i

,

I

)
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sentam elevados por se encontrarem próxinos à zona de descarga
do aquifero, surgem alguns núcleos que regÍstram teores relatl
vamente ainda mais eLevados e que são cltados a seguir:

. a su1 e sudoeste da cidade de Tibau: poço 824-12 com 4224
mg/I¡ 824-L4 com 5836 mg/L¡ 824-L9 com 2862 mg/I¡ 824-22
com 11342 mg/! e 824-23 com 6042 mg,/1 , S.ocalizados nas pro
'
xinidades de grandes fal-hamentos e de lagoa intermitente
interligada com o oceano i
. sudeste de Macau: poço 898-135 com 6466 mg/l; 898-192 com
5035 mg,/l e 898-3 com 5729 mg/I, prôxímos a âreas Ínundá
veis contiguas a salinas;
. suL de Guamaré: poço 899-89 com 9010 rng/I , junto a grande
falhamento no f l-anco sudeste da Serra do lvlangue Secoi

. a sudòeste de São Bento do Norte: poço

898-11-9 com

ng/I¡
. sudeste de São Bento do Norte: poço 900-95 com 6254 m1/I,
próximo à Lagoa Culiá;
. sudeste de Pedra Grande: poço 900-83 æn 4028 Íg,/1, nas proKi
midades da Lagoa Canto da llha de Cima, intermitente, em
5035

comunicação com

o

oceano.

Cornparando-se este mapa com os mapas

geológico

(¡AÀPA

3)pie

14) e de contorno estrutural da base da cober
tura (¡4APA 11) pode-se notar que se trata de áreas assinaladas
por grandes falhamentos, onde o topo dos calcãrios estão a co
tas bastante reduzidas e as cargas piezomêtnicas são baj.xas, da
ordem de apenas I metro. Além disso, pode-se notar, observando
a TABEI.Ä 13 (ANExo B) que a re lação rCl/rHCo3 das águas desses
poços é em geral superior a 25. Assim analisado é provável que
os teores elevados de TSD estejam refletindo um processo de con
taminação por água marinha que durante as marés mals altas (de
cerca de 3 m nessa ãrea) avançaria para o lnterior da bacia a
travês de co¡idutos de carstificação mais desenvofvidos na orla
atJ-ântica, principalmente nas zonas de inter'rso fraturamento (i.
tem 7.4.â). Observando-se o mapa poder-se-ia dizer que a
iso
linha de 2000 mg,/l estaria Ìimltando grosseirarnente a zona de
zométrico

(MÀPA

lnfIuôncla marinha.
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b)

NûeLeos intevioz,es

Mals para o

interlor da bacia surgem també¡n al_guns núcleos

de teores relativamente elevados, entre os quals se destacam:

b.a)

Ponçã,o

ocídentaL da bacta

. em Mossoró: poço 897-15 com 4829 ng/I¡
. a noroeste de Mossoró: poço 896-162 com 6225 mg/I, loca
llzado em área com alto grau de fraturamento e correspon
dente a uma das zonas preferenciais de recarga mais not.ó
rias do aquifero, situada nas cabeceiras do Riacho Gran
de, na região da Serra de Mossoró.
. oeste de Mossorô: poço 896-203 com 2597 mg/J,i
. noroeste de cov. Dix-Sept. Rosado: poço 896-64 com 4240
mglJ., poço 896-12 com 3153 mg/I e 896-59 com 2670 mg/I.
Esse núc1eo se localiza nas cabeceiras do riacho do Ta
Puio;
. a noroeste de Felípe cuerra: poço 896-30 com 3652 mg/I ,
situado nas cabecel-ras do Riacho da ForguiJ-ha.

b.b) Porção centyal da bacia
. a noroeste de Carnaubais: poço 898-114 com 2534 mg/l;
.. a sudoeste de Carnaubais: poço 897-2LT com 3816 mg,/l e
898-96 com 3100 mg/I, nas cabecelras de afluente da mal
gem direita do riacho Umbuzeiro, sobre um dlvisor
de
.
.
.

ãguas subterrâneas pouco expressivo;
em Carnaubais: poço 898-t07 com 3333 mg/l¡
sul de AIto do Rodrigues! poçÐ 898-169 corn 9540 mg,/I e
898-162 son 2809 mg,/I;
noroeste de Afonso Bezerra: poço 898-24 com 3710 mg,/I,nas
cabeceiras do riacho da Oitlcica, e poço 898-lB4
com
3498 mg,/I.

b.cl Porção oyientaL dø baeia
. norte de Afonso Bezerra: poço 899-99 com 2862 m9/1 no di
visor de ãguas superficiais do rio Mulungu e rio s.i*l
do Tam.rnduâ;
. norte de Pedro Avelino¡ poço 899-70 com 6254 mg/1, cor
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respondendo ao mals elevado teor dos núcleos interiores,
locallzado nas cabecefras do rlacho Santa Maria;
. a sudeste de Parazinho, em Cruzamento: poço 900-36 com
46IL mg/L, nas cabeceÍras do rÍacho do Angico.
Comparando-se o mapa de TSD (MAPA l_7) com

o

mapa geológico
(MAPA 3) pode-se notar que os poços 897-15 da cidade de Mossoró,
898-107 em Carnaubais e 898-169 a sul de Alto do Rodrigues, con
slderada a semelhança do contexto hidrogeológico, devem possujx
alto teor salino por esùarem nas proximidades dos aluviões dos
rios Mossoró e Açu respectivamente, em ãreas que devem sofrer
influêncla marinha. Durante as marés altas a água do mar avança

ria para o interíor do continente atravês dos vales dos princi
pais rios (MANOEL FILHO, 1970).
Ànalisando-se o comportamento geral das curvas de isoval-o
res na porção central da bacia (MAPA 17 ) e constderand.o-se as
feições estruturais e topográficas da ãrea (MApAS 3 e I),
p9
der-se-ia dizer que os altos valores de TSD ao longo do vale do
rio Açu, comparativamente aos do val-e do rio Mulungu que só a
presenta valores elevados em seu baixo curso, na região da BaÀ
xa dos Afonsos, poderia ser explicado também como influência
de ãguas marinhas que, como suposto anteriormente, teriam aden
trado através daquete va1e, permanecendo incólumes o médio e
alto vales do rio Mulungu por se encontrarema maiores altitudes.
Comparando-se agora a dlstribuição dos núc1eos interiores
(MÄPA 17) com as curvas i sopie zométricas (MAPA 14) e ainda com
as linhas de drenagem (MÀPA 2) nota-se que a maíoria desses nú
cleos se situa em dlvisores de ãguas superficiais e subterrâneas
e em áreas de fracos gradientes hÌdrãulicos subterrâneos (2 x
10-3), portanto áreas de baixas vetocidades de circulação
de
águas

.

Considerando-se ainda gue os nÍveis desses poços são rela
tívamente profundos (superiores a IO m) d.escarta-se a possibi
lidade de enriquecimento e¡n sais por evaporação da ãgua subter
rãnea em superficie (WHITEf 1932 "apud" TODD, J-952) e, pelo ex
posto no item 8.2.à, ê licito então supor que as âguas de infi.-Itração ao aportarem na porção saturada já estarlam com concen

trações sallnas elevadas. Comparando-se o

rnapa

de TSD

(MÀpA 12)
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o mapa de soLos do DNPEA (1971) nota-se que os poços de nÉ
cleos com teores anormalmente elevados no interior da bacia es
tão geralmente situados em âreas de assoclações de soLos saIInos (poços 896-30 e 64¡ 897-'16 e 898-24), ou então em linha de
.drenagem tanbêm com associações de soLos salinos a montante (po
ço 897-2IL).
Asslm exposto, pode-se supor gue devldo à percolação pelos
solos salinos as águas ptuvÍais se enriqueceriam em sais, cujos
teores, já no aquifero seriam aínda aumentad.os devido ã bai_
xa velocidade de circulação (baixos gradientes hÍdrãulicos) nes
sas ãreas, uma vez que os canais de circulação somente estariam
ern carga na época das chuvas.
Como são frequentes os indicios de formas
endocársticas
e tambêm tendo stdo detectado poços secos que promovem sopro
contínuo e relatj.vamente forte d.e vento, poder-se-ia supor ain
da que a circulação de grandes vo.l,umes de ar seco e quente pe
los dutos de êarstificação pudessem causar uma taxa de evapora
ção significativa a médias profundidades, que estariam assim
corroborando com o aumento de concentração de sais em áreas de
carstificação mais Íntensá. uão há porém nenhun controle de pa
rârùetros que possa confirmar tal hipôtese.
com

8.4.2

Mapa de Dure3jr Total-

A cornposição quimica das águas subterrâneas é um reflexo
da constituição mineralógica das rochas por onde elas percolam.
O mapa de Dureza Total (MAPA 18), não foge ã regra geral, refl_e
tindo sem dúvida a natureza cal-cári-a e dolomítica das rochas da
Formação Jandaira.
As águas subterrâneas do aquifero Jandaira são predominan
temente "muito durasr' (item 8.3.b), apresentando vaLores de du
reza que variam entre um minimo de 85,0 mg/I , atê um máximo de
6186,9 mg/l de CaCO3. equivalente, com média ile 989,L mg/I,
A partir dos dados constant,es da TABELA 10 (ANEXO B)
pe
de-se. notar que a dureza ê devida principalmente a não-carbona

tos.

faz

Observa-se que a dlst.rÍbuIção da Dureza Total" (MÀpA Lg) se
então geralmente com teores crescentes concordantes com o
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sentido de fluxo, ou seja, em díreção aos vales dos grandes rios
(Mossoró, Açu e Mulungu) e genericamente em dtreção ao litoral-.
Os valores mais balxos são encontrados no extremo Leste da área,
nas proximídades do contacto com os sedimentos do Grupo
BaI
reÍras .
Dentro desse comportamento geral destacam-se alguns núc1eos
com teores anômalos que, como se pode notar, correspondem ãs mes
mas ãreas e geralmente também aos mesmos poços notôrios no mapa
de TSD (MAPA 17) e de cloretos (MAPA t9). Entre essas áreas tan
to na orla como no lnterior da bacia as mais in_oortantes são desta
cadas a seguir.

- Âreas

a)

com

Por,çã,o

teores rel-ativamentê mais baíxos

ocidentaL da bacia

, . noroeste de Mossorô: poço 897-29I com I14 mg,/I e
com J.7 0 mg/l ;
. oeste de Mossoró: poço 897-129 com L72 mg/I¡

þl

Bg7-I92

Ponção centnaL da baeda

. sudeste de Gov. Dix-Sept. Rosado: poço 973-23 com 150 mg,/l;
. norte de Volta: poço 897-79 com 85 mg,/I;
. flanco oeste das Serras do Carmo e do Mel: poço 897-64 com
ng/I¡
. flanco su1 das serras do Carmo e do Mel: poço 898-113
498

com

470 mg/I¡

. vale do rio
c)

MuJ-ungu: poço 898-8 com 194 mg,/l:

Poz,ção onientaL da bacia

. noroeste de Pureza: poço 899-6 com 166 mg,/I, poço
com 188 mg/I e fonte 900-01 com 136 mg/l.

900-10

os teores de TSD, os teores d.e dureza
parecem estar refletindo nessas áreas a influêncÍa da mistuïa
das ãguas do aquÍfero JandaÍra com as ãguas menos duras do aquí
fero Barreiras a eLe sobreposto, gue apresentam Dureza Total_ m!
dia de 43,20 ng/! (QUÀDRO 13, item 8.2-a), poj,s esses poços se
localizam nas. proxS.midacles do contato entre as formações Jandai
Da rnesma maneira que

râ e Barrei râs .

L6.4

Outro fato observado é que alguns desses núcleos menos
elevados colncldem com áreas de recarga do aquifero, denotando
asslm um processo cle "endureclmento" dessas águas no sentido do

fluxo.

- Ãreas com teorês. .relativamente mais elevados
al

NúcLeos Lítoyã.neos

. sul e sudeste de Tibau: poço 824-22, co¡n 4ll_6 mg/I , 924-23
com 3224 mg/I, 824-14 com 2644 mg/L e 924-12 com 2L4l- mg/!¡
. sudeste de Macau: ¡nço 898-3.com 4158 mg,/l, 898-135 com
4L77 mg/I, 898-192 com 3995 mg/I e 899-135 com 4J"77 mg/I¡
. sul de Guamaré: poço 899-89 com 6187 ngltt
. sudoeste de São Bento do Norte: poço 899-119 com 3244 mg/Ii
. sudeste de São Bento do Norte: poço 900-95 com 2552 mg/I¡
. sudeste de Pþdra Grande: poço 900-83 com 2OB3 mg,/l.
O aumento de dureza total ldent,ificado nos poços da orla
marÍtima pode ser explicado também pela mistura de ãguas mat!
nhas com as águas do aquÍfero, através de condutos abertos pe

los processos de carstificação, provavelmente desenvolvidos

ao

longo das zonas de fal-ha mapeadas.
A isolinha de I000 mg,/l- estarla limitando grosseíramente
área de influência marinha.

a

b) NúcLeos intez,íores
b.a\ Poz,ção ocidentaL da bacia
. a noroeste de Mossorõ: poço 896-162 com 2682 mg/!i
. Mossoró: poço 897-18 com 2004 ngl1¡
. a noroeste de Dix-Sept. Rosado: poço 896-64 com 2374 ng/L
e 896-12 com 237I rngl}.
b.b)

Poz,ção eentyaL da baeia

. ALto do Rodrigues: poço 898-162

com 2962 mg/I

e

898-169

6 mg,/J- ;
. a noroeste de Afonso Bezerra: poço 898-24 com 243I mg,/l;
. vale do rio Mulungu: poço 898-184 com 2432 mg/I¡
com

4
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b,e) Porçã,o oyíental da bacía
. a Dorte de Pedro AveLino: poço 899-70 com 3677 mg/7¡
. a sudeste de Parazinho: poço 900-166 com 2522 mg/L,9Q0-44
com 2236 mg/L, 900-36 com 2L62 mg/I e 900-26 com 1056
ns/L.

jâ explanailo anteriormente, esses poços apresentam
também altos teores de cloretos, com valores da relação
rCI/
Como

elevados, evidenciando um aumento exagerado
na concentração salina que parece estar ligada, ã reduzida velo
cidade de circulação das águas subterrâneas, associada aos Èi
pos de solos pelos quais percol_am as águas meteóricas antes de
aportarem no aquifero. Nessa passagem pelo soì_o, se enriquece
rHCO3 anormalmente

s¡

e cederiam I'la e K (BAZILEVICH, 1965) .
Pode-se notar ainda a correspondência entre os altos
teo
res de Dureza total e a mincralogia dos calcários, em comparan
riarn

Mg

do-se estes resultados com os mapas de distribuição de
CaO e
MgO (FIGURÀ 9, item 5.3.6) e mapa de áreas com dominância de
calcãriæ af lorantes de alta pureza (FIGURA I0, item 5.3.6). Ve
rifica-se assim que os teores mais elevados de Dureza total- es
tão sobre ãreas de dominância de rochas carbonático-magne s i anas,
com MgO >2* e os vafores menos elevados, nas áreas onde CaO >
53BeMqO<23.
8. 4.

3

Mapa de cl-oretos

Ànalisando-se a área como um todo (MAPA i9¡, obser.ra-se que
genericamente ocorre enriquecimento em cloretos de montante pg
ra jusante do fluxo subterrâneo, semelhantemente ao que ocorre
com a tendência de enriquecimento em sais (MAPA 17). Essa rela
ção pode ser identificada tambêm na regressão (lcát + lân)x Cl,
apresentada na FfcURA 38 (item 8.3.c) . Assim, pode-se notar que
os poços que geraram núcl"eos com concentrações rel-ativamente
anômaLas no napa de TsD são os mesmos dos núcleos anômalos do
mapa de cloretos.
Os teores de cloretos varia¡n de um mÍnimo de 27,8 mg/L até
um mâximo de 7043,4 mg/L, com ¡nédia de 7J.2,1 mg/I.
Se¡ne lhantemente ao mapa de TSD, os menores teores são en
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contrados de uma manelra geral junto ãs zonas de recarga do a
qulfero e junto aos afloramentos dos sedimentos do Grupó BaI
reirasi os maiores Èeores se encontrando junto ã orla atlântica
que apresenta os teores máximos e também junto ao baJ-xo vale
dos principais rios, aIém de núcleos isol-ados dispersos no do
mín

io.
As áreas anômal-as são a seguir analisadas.

- Âreas con teores relativamente mais baixos
a) Porção ocidental da baeía
. a sudeste de Maxixe: poço' 896-33 com 27 mg/I, 896-206 com
49 mg/I, 896-205 com 53 mg/! e 896-80 com 63 mg,/l;
. a noroeste de Apodi: ¡nço 973-32 com 40 mg/I e 973-l-06 com
.
.

68 mg/I¡
a sudeste de Gov. Díx-Sept Rosado: poço 974-23 com 48 mgl1;
a nordeste de Gov. Dix-Sept Rosado: poço 897-1lJ- com 55

ng/I¡

b)

centraL da bacia
. flanco oeste das serras do Carmo e do MeI¡ poço 897-64

com

ng/I¡
. ffanco sul. das serras do Carmo e do Mel: poço 898-113

com

Poz.ção

l-30

382 mg/I¡

. vale do rio
9I ng/I.

Mulungu3 poço 898-14 com 85 mg,/l, 898-8

c) Porção oríentaL da bacía
. noroeste de Pureza: poço 900-6 co¡n 36 mgll, 900-2I com 4t
m9/1 e 900-10 com 106 mg,/I e 900-F1 (Fonte de Pureza) com
47 ms/L.
Quanto às prováveis causas da redução dos teores de cilore
tos nesses núcleos pode-se dizer gue os poços das serras do Car
mo. e. do MeI, os da porção extremo oriental da bacia e o de noI
deste de Gov. Dix-Sept Rosado estariam sendo influenciados pela
mlstura de áquas do aquÍfero Barrel"ras superposto, que têm con
centrações de cloretos menos eLevadas que as do aquÍfero Jandaí_
ra (QUÀDlìo 13, item 8.2.a),ao passo que os poços restantes prova
velrnenÈe esteJam em áreas de solos relativamente menos sallnos.
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- Âreas com teores reLativamente mals alt,os
a) fiúcLeos Lito?â.neoe
. sul e sudoeste de Tfbau: poço 824-L2 com 2334 mg/L, 824-14
com 2865 mg/L, 824-22 com 6613 mg/I e 824-23 corn 3094 mg,/l;
. sudeste de Macau: poço 898-135 com 3491 mg/I, B9B-I92 com
36?5 ng/I e 898-3 com 3485 mglI;
. su1 de Guamaré: poço 899-89 com 5097 mg/L¡
. sudoeste de São Bento do Norte: poço 899-119 com 2583 mg,/I;
. sudeste de São Bento do Norte: poço 9OO-95 com 2932 mg/I¡ e
. sudeste de Pedra Grande¡ poço 900-83 com 2I5I mgll .
b) NúcLeos intetiotes
b.a) Porção oeídentaL da bacía
. noroeste de Mossoró: poço 896-162 com 3IJ.7 m9/1;
. oeste de Mossoró: poço 896-203 com 1527 mg,/};
. em Mossoró: poço 897-15 com 3020 mg,/l;
. noroeste de Gov. Dix-Sept Rosado: poço 896-64 com
nS/I e 896-59 com 1300 mgll-.
b.b)
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Ponção centraL da bacia

. sudoeste de Carnaubais: poço 897-2Il- com 1876 mg,/l;
. Alto do Rodrigues: poço 898-169 com 7043 mg/I¡ e
. noroeste de Afonso Bezerra: poço 898-24 com 1930 mg,/I.
b.c)

Por,ção oníentaL da bacia

. norte de Afonso Bezerra: 899-99 com 1484 ng/I;
. nort.e de Pedro Avelino: 899-70 com 3049 mg/I; e
. sudeste de Parazinho: 900-36 com 2151 ng,/l.
Quanto ãs causas dos pontos anômalos com
cloretos poder-se-á supor as mesmas causas da

altos teores

de

existência de teo

res anôrnaLos de saís, ou seja, na orla atlântlca, pelo aumento
do teor de cloretos segundo o sentido do fluxo subterrâneo e
também por influência de contaminação por água marinha, que por
ocasião das marés altas, adentrariam no contlnente tant,o atra
vês dos vales dos grandes rios como atravês dos dutos de carsti
ficação, desenvolvldos nais extraordinariamente Junto ãs zonas
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fraturadas. Observando-se o mapa pode-se dlzer que a lsollnha
de 500 mg,/I estaria llmitando grosseiramente a zona de influên
cla marinha.
Os núcleos interíores, também d.a mesma forma que no mapa de
TSÐ, podem ser explicados pelos baixos gradlentes hidráulicos,
vincul-ados a assocfações de solos sal_ínos da cobertura dos cal
cãrios nessas áreas.

8.4.4

Mä

de sulfatos

Os teores de sulfatos nas águas do
de 2,4 mg/l at'e 2032,4O rng,/I, com média

aquifero Jandaíra var iarn
de 250 ,79 mg/L.
A dlstribuição dos teores é reguLar por toda a ãrea de do
minio do aquifero (MÃPA 20), havendo porém alguns núcleos com
teores anormalmente elevados que se destacam nesse contexto, a
saber:
a) Po?çao

ocidentaL da bacia

. sudoeste de Tibau: poço 824-14 com 797 mg/I¡
. noroeste de Gov. Dix-Sept Rosado: ¡nços 896-12
.

com 17g6 mg/I,

896-64 co¡n 1271 mg/I e 896-201 com 1268 mg/!¡ e
flanco oeste das serras do Carmo e do Mel-: ¡rcços 897-58 com,
1738 mg/L, 897-52 com l-320 mg/I, 897-245 com 7O5Z ng/I
e
897-50 com 1115 mgll;

b) Porção

cent!,aL da bacia

. noroeste de Carnaubais: poço 898-114 com'1042 mg/t;
. ÀLto do Rodrigues: poç1o 898-169 com 1013 mg/I e 897-162 com
2032 mg/I¡

. sudeste de Pendências: poço 898-16 com 968 mglJ.,
com L032 rng,/l

e 898-184

898-191

com 869 mg,/l.

c) Porção otíentaL da baeia
. norte de Pedro AveLino: poço 899-70 oom 980 mg,/I;
. sudoeste de Parazinho¡ poço 900-111 corn 854 mg/l e 900-IIB
com 807 rng,/l;

. sudeste de Parazinho: poço. 900-166
com 907 ¡ng,/l, 900-44 com 1963 mg/L

com 2025

e

mg/L,

900-2B
900-26 con 728 ¡ng,/l.
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A localização do nûc1eo com teores elevados a noroeste de
Gov. Dlx-Sept Rosado deve estar assocfada ã presença de evapo
rltos (glpslta) descrltos nas proximidades daquela cldade (item
5.3.6) podendo-se presurnír também essa correspondência a oeste
da serra do Carmo e na porção oriental da bacia. a sul de para
zlnho. Os teores elevados na porção central- da bacla a oeste d.o
rlo Mulungu tal-vez sejam provocados pela presença de intrusivas
básicas da Formação Macau.
Comparando-se o napa de sulfatos (MAPA 20) com o mapa de
dureza total (MAPA l-8) pode-se notar uma correspondência entre
os núcleos com teores elevados indicando a associação dos sul
fatos com o Mg.

8.4.5

Mapa de

índiceg de troca de bases (ITB)

Para a elaboração do mapa de lntercâmbio iônico foi utilizado o indice de desequiJ-Íbrio (ID) entre elementos , alcalinos
e alcal-inos terrosos, também denominado ',fndice de Troca de Ba
ses - ITBrr, calcuJ-ado de acordo com as seguintes equações:

ITB (+) - rCI - Ilxg +

rrB (_)

=

K)

rcl - r(Na + K)
r

(SO4+IiCOr+NO,

)

onde r significa que os teores são tomados em
por litro (meq/1¡.

mí

l iequivalentes

valores assin caLculados são apresentados na TABELA 14
(ANEXO B), onde os valores de ITB (+) e ITB (-) foram represen
tados por fD1 e fD2r re spectivamente.
A observação dos mapas de ITB (MAPA 2I) e piezométrico (¡a4
PA 14) e da TABEIÀ 14 (ANEXO B), revela que de uma manelra Se
ral os valores de ITB aumentam no mesmo sentido do fluxo, poI
tanto em direção ã cosÈa e aos vales dos princípais rlos e ou
tros exutórios, ., enguanto que a relação r(Na + K) /t (Mg + Ca)diminuj. acentuadamente. Pode-se notar que há uma faixa contÍnua
ao longo da costa, com valores de ITB maiores do que 0,5, que na
úegião a oeste de Pedra Grande e parazlnho avança para o inte
Os
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rior da bacia, que corresponde a uma das áreas de domlnância de
dolomitos (FIGURÀ 11, ftem 5.3.6).
Parêce evidente portanto um processo de t.roca de bases de
endurecimento das âguas, ou seja, troca de elementos alcalinos
(Na e K) da água, por alcalinos terrosos (Ca e trtg ¡ da roêha.Ta1
fato ê concordante com o comportamento da dureza total (MAPA I8)
gue como visto, é crescente de montante para jusante do fluxo.
Valores negativos ou tendendo a zero podem ser observados
ora nas proxímidades de vaIes, ora em áreas de recarga, porêm
sempre em áreas onde o gradiente hidrãulico é fraco, o que prg
vavel-mente esteja evidenciando mudanças titológicas do nreío aquÍ
fero (maíor teor de terrÍgenos junto aos vales) .
Na parte leste da área, é visivel- a influência das águas
do aquifero Barreiras, conforme mostra a tendência dos valores
daS isolinhas, ao se tornarem mais negatl_vos ã medlda que
se
aproximam do contato entre a Formação Barreiras e a Formação Jan
daira, evidenciando um processo de abrandamento das águas.
8..4.6

Mapa

de ÍndÍces de estabilidade do carbo.nato de

cálcio

(IE)

A capacidade de ataque quÍmico de uma água, ou seja, o seu
caráter incrustante ou agressivo (corroslvo) , ê um tmportante
fator a ser considerado quando do manejo dos recursos hidricos.
O grau de incrustação ou agressividade da água pode inviabilÍ
zar a implantação de projetos ou aumentar sensÍvelmente os seus
custos face à necessidade de adequá-la ao uso a que se destina,
pois os processos e tecnologias de tratamento de ãgua ou de pro
teção contra a corrosão são em geral onerosos.
No presente trabalho, as águas subterrâneas do
aqulfero
JandaÍra foram classificadas de acordo com a sua tendência de
ataque quí.mÍco, através do fndice de Estabilidade do Carbonato
de cåIcio, conforme defÍnido por RyzNAR (1944), como expresso
peJ-a seguinte equação (ver também item 8.5.4)

IE = 2pHs-pH
onde

:

IE = indice estabitidade do CaCO3
ÞH = Potenclal hidrogeniônico da água

L7I

pHs = pH de saiuração do

CaCO3

autor, de uma maneira geral as águas com indi
ce (IE) nalor do que 7,0 são cons lderadas . agre s slvas ; com val-g
res entre 6,0 e 7r0 têm caráter duvidoso e com valores menores
do que 6,0 são incrustantes, ou seja, precipitam o carbonato de
cãlcio.
Assim, .com base nos da¿los contidos na TABELA 14 (ANEXO B)
foí el-aborado o mapa de valores do índice de estabilidade
do
carbonato de cálcio segundo RYZNAR (MAPA 22).
Pode-se notar que d.e uma maneira geral as águas têm carã
ter francamente incrustante na maior parte da área de dominio
do aquifero e, conforme mostram as linhas d.e isovalores, geral
mente estes são decrescentes no sentido do f 1-uxo, evidencÍando
assirn que o caráter incrustante aumenta no mesmo sentido do flu
xo. Os menores valores estão localizados na porção ocidental- e
central da bacia, ao lado mesmo dos maiores valores.
Comparando-se o mapa piezométrico (MAPA 14) com o mapa de
IE (MAPA 22) pode-se notar que genericamente os núcleos de val-o
res mais elevados de IE estão local-izados em áreas preferenciais
de recarga, havendo porém exceções, como por exemplo a noroeste
de Mossoró. Esses poços estão geralmente locaLizados em áreas
de fracos gradientes hidrâul-icos e provavelmente estejam refle
tindo a baixa velocidade de circulação das águas nessas áreas,
Deve-se esperar porÈanto, maior intensidade nos processos
de
carstificação nessas regiões devido ao carâter agressj.vo das
Segundo esse

águas

.

Nota-se tambêm uma têndência geral de aumento de agressivi
dade (IE mais elevado) à medida que os poços estejam mais próx_imos do contacto com os sedimentos do Grupo Barreiras, como ocor
re, por exemplo, nos poços 896-l-00, 897-50 e 60 e 898-3 e 14 nas
porções ocidental e central da bacia e também nos poços 900-6
l-0-32 e 80, no extremo leste do dominío.
Nos poços da porção ocidental e central da bacia, o aumen
to de fE ê motivado pelos baÍxos valores da alcalinidade total,
e nos poços do extremo orlental, pela redução da saLinidade (fSD).

(ver

também it.em 8.5 .4 )

.
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8. 4.

7

Mapa

de dl.ag¡:amas de Stlf f

À anãllse do mapa de diagramas de Stíff (MAPA 23), elabo
rad.o com base nos dados cont,idos nas TABELAS 1I e 12 (ANEXO B)
evidencla os seguintes aspectos:

. as âguas cloretadas que representam a grande maioria, distri.
buem-se regularmente por toda a área porêm, aquelas relativa
mente mais concentrad.as em cloretos, via de regra se locali
zam junto aos vales dos principais rios; no extremo noroeste
da ärea estão junto à costa atlântica e na porção oriental da
bacia estão preferencialmente próximas a áreas est.ruturalmen
te falhadas;
. as águas bicarbonatadas ocorrem com distribuição regular na
porção oeste da Bacia, até o vale do rio do Carmo; na porção
central, surgem somente no vale do rio Mulungu e na porção o
riental, nos arred.ores da cidade de Jandaíra, para leste, sua
ocorrência se restringe ã regÍão da Serra Verde (ãrea da S"I
ra dos Macacos) . A comparação dessas observações com o mapa
lit.ológico elaborado por MENOR et alii (1980) (FrcURÀ g ) Ie
r¡a a admitl que as águas bicarbonatadas est.ão as soc iadas , prirr
cipalmente às ocorrências de calcários lajeados e compactosi
. as ocorrências de águas sulfatadas são bastante restritas, sen
d.o encontradas em pontos dispersos na ãrea estudada. Em
al_
guns locais, como por exemplo, a noroeste da cidade de Gov.
Dix-Sept Rosado, esse tipo de ãgua estaria ligado ã presença
de evaporÍtos (item 5.3.6). Nesse sentido é mister destacar
ainda as ocorrências de águas sulfatadas a oeste da Serra do
Carmo, a sudeste de AIto do Rodrígues e na área que se esten
de de sudoeste a suileste da cidade de parazínho.
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8.5 Qualldade das åguas do aquÍfero Jandaíra
8.5

.1

InçroduÇão

O estudo da adequação das ãguas do aquffero JandaÍra tem
um caráter genérico e visa, fundamentalmente , a fornecer a19!
mas lnformações para eventuais e futuros planos de aproveÍtamen
to desses recursos para consumos básicos gerais, não se t.¡atan

do de caracterizações específicas.
Os aspectos de qualidade da água aqut analisados se
re fe
rem ãs prlnclpais caracterÍsticas quÍmicas e fÍsicas da
água
desse aquÍfero, que definem a sua adequação ao consumo humano,
e aqueles consíderados mais importantes, quando se pretende uti
lizá-l-a em atividades agropecuárias e industrl_ais.
Os aspectos de quaLidade da água do aquÍfero JandaÍra so
mente puderam ser analisados sob o ponto de vista dos parãme
tros quÍmicos e alguns parâmetros fÍsicos das águas amostradas,
uma vez que a pesquisa de pesticidas, anãlises bacterio J.ógi cas
e radioat,ivas dessas águas não foram sol_icÍtadas pelas entlda
des executoras dos estudos hidrogeo J_ôg i cos citados no item g.I.

8.5.2

AdeguaÇão para Consumo Humano

As características fÍsicas e quÍnicas de águas para consu
mo humano são regularnentadas, em dj.versos paÍses, através de le
gislação especÍfÍca, onde geralmente são estabelecidos limites
máximos desejáveis e admissiveis para cada propriedade ou cons
tituint.e quÍmico. Em geral as regulamentações são modificadas e
aperfeiçoadas ã nedida em que as técnicas analÍticas
permitam
que sejam estabelecídas formas mals precisas de controle de qua
lÍdade e de determinação dos parâmetros, Índices e teores dos
constituintes guÍmicos da água.
Para a anålise da adequação das ãguas do aquÍfero Jandafra
destinada ao consumo humano foram adotadas as especificações da
legislação abaixo di s crimfnada.

- Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT: pB-19121959;
- Resolução 25/1976 - Ministêrlo da Saúde - CNNpA-Comissão Na
cional de Normas e Padrões para Alimentos (Águas Minerais),
- Decreto 79367 de 09/03/77. portarÍa 56 BSB de 13/03/77, e

J,7 4

- Organização Mundlal de Saúde - oMS. 1963.
Os teores dos dlferentes lons ou propriedades foran compa
rados com os teores recomendados na legistàção brasireira e nos
casos em que a mesma se revelou defíciente foram comparados com
os padrões da OMS .
Feltas essas consÍderações, observa-se então, com base nos
dados contidos nas TABELA.S 10 a 13 (ANEXO B) e nos histogramas hidro
quÍmlcos (item 8.2.2) os seguintes aspectos:
- totaL de saís díssoLuidoe (.TSD) - (portaria 56 BSB ð,e I3,/3,/j7
valor máxl-mo permlssÍvel 1000 ng/LI .

valores de TSD foram calcul-ados a partJ_r da condutivirra
de elétrica medl-da em laboratório, atravós da eguação geral:
Os

CE ( umho/cm) = 1,5 TSD.
Pode-se notar que das 239 amostras, 148 delas (698) ultrapassam

o valor

permissÍvel de saLinÍdade.
Deve-se salientar contudo que os teores observados em águas
consumidas pela população do nordeste brasÍIeiro são ãs vezes
muito mais el.evados que agueles prescrit.os na legislação fede
ral . Considerando-se a situação de carêncl_a de água nas áreas
de domínio clo aquÍfero Jandaira, nas quais a população local já
está inclusive habltuada ao consumo de águas de salinidade su
perior a 1000 mg/I e muitas vezes a 1500 mg,/I , poder-se-ia ado
tar este último val-or como teor máximo tolerável.
rnãximo

- pfl

. 25/1976: 4,0 - 9,0)
Como podemos verificar, todos os valores cle pH (239
(Resol

amos

tras) estão dentro dos padrões de potabilidade admissÍveis.
- Duyeza TotaL (AÌNT: máx. tolerado 200 mg,/1 em equivalen
te de CaCo^).
J
Das 239 amosÈras anaLisadas, 228 delas, ou
sentam dureza acima do teor máximo toterado.

- ALcaLinidade Tota|
valente CaCor).

(OMs:

seja, 958

aprg

permitido åté 370 mg,/1 em

equå

Entre as 239 amostras anaLisadas, 202 (.84t) apresentan teo
res de al.caLlnidade lnferLores ao teor permitldo.

¿
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- 50d,L0

de teor máximo para Sódio,
esse teor flca l-ndiretamente llmltado pelo conteúdo total de só
E¡nbora não exlstam recomendações

lidos dissolvidos

, pois

o

R eUA
LITY CRITERIA (1972) r pêssoês que sofrem de hipertensão, no ca
so de dlêtas rígidas devem consurnir águas com um máximo de ZO
(TSD)

segundo

Co¡{¡{ITTEE ON !ÍATE

ng/7 de Sódio e no caso de dietas moderadas, até no máximo Z7O
mg/I de Sódlot porêm, águas com teores superiores têm valor de
TSD bastante elevado não sendo consideradas águas potãvels.
Cons l-derando- se então a concentração máxima permitl-da de
11
27O mg,/I, de Na'', pode-se notar que apenas 71 (30*) das 23g
amostras são insatísfatórias para con s L¡.mo humano por excederem
ao teor tolerável-.

- Magnésio
)-1
de Mg'')

(OMS:

permitido até 50 mg/I¡ excessivo 150

mg,z]

.

, Nota-se que apenas 54 (232) das 239 amostras apresentam teo
res inferiores ao permitido e 56 amostras (238) superj-ores ao
teor excessivo estando portanto a maioria delas, 129 amóstras
(548) com teores entre o permitido e o excessivo.
(OMS3 permitido até 75 ng/Ii excessivo 2OO mgt/I
- Cã,Leío
r')
de Ca' ')
Nota-se que apenas 46 (f9B) das 239 amostras apresentam teo
res ínferiores ao permitido e 74 amostras (31?) superiores ao tenor
excessivo. A maioria delas, 119 amostras (50t) portanto, ten teo
res entre o valor permitido e o excessivo.
- Ferro total (P.ortaria 56 BSB de 13/03/77¿ máximo permis
sf veJ. 1,00 mg,/l de Fe) ,
Analisando-se os dados pode-se notar que apenas 15 (98) .l¡s
160 amostras apresentam teores superiores ao valor máximo permi
tido .

- Fluoyetos (Portarl-a 56 BSB de 13/03/77: l_ntervalo tolera
do 0,6 - 0,8 mg,/1 de F-)
O teor recomendado de Flúor em águâs para consumo humano é
dependente da média das temperaturas máxirnas diárias do ar da
regÍão. Tendo em vista as caracterÍsticas climãticas da ãrea
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estudada (ltem 4.3), pode-se adnitir um teor mÍnLmo recomenda
do de 0 ,6 mg/L e rnáximo de 0, 8 m9,/1 (.ótímo O ,7 mg/L\ com base
na correspondência estabel-ecl-da paÌ aquela Portaria (para 26,4
.t oC.32¡5). Assín posto, veríflca-se então, que das 98 amog
tras, 75 delas (778) possuem teores inferiores ao mÍnimo recg
mendado e 19 amostras (198) apresentam teores superiores ao rg
comendado. Apenas 4 amostras (.4*) se sítuam dentro do intervalo
desejado para teores de Flúor.
- CLopetos (Portaria 56 BSB de L3/O3/77: máximo desejáveJ.
200 ng/L¡ máxl-mo permissivel 600 mg,/I) .
Pela análise dos dados pode-se notar que apenas 71 (308)
das 239 amostras apresentam teores inferlores ao valor máximo
desejável ; 80 amostras (338) apresentam teores superiores ao má
ximo permissÍvel- e 88'amostras (378) naquele intervalo.

- SuLfato

(ABNT: máximo

tolerado

25O

ng/I)

.
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Quanto aos sulfatos, observa-se que das 226 amostras ,
del-as (27?) apresentam teores superiores ao teor máximo tolera
do.

- Bieatbonaüo (OMS: permitido 300 mg,/I de HCO3-1)
O valor de bicarbonatos permítido pela OMS foi calculado
partir da alcalinidade de bicarbonatos, cujo teor permitido

a
ê

de 250 mg,/l .
Nota-se que l-23 (.518) ilas 239 amostras apresentam teores
de bícarbonatos superiores ao permitido.

- Cavbonatos (OMS: permitido Tjng/l) .
O valor de carbonatos pernitido pela OMS foi calculado a
partir da alcalinidade de carbonatos, cujo teor permitido é de
120 ng/I.
Das 238 anostras apenas I (0.48) apresenta. teor de carbo
nato superior ao permitido.
- Nìtratos ( Portari a 56 BSB de l3/O3/7'7: máximo permissÍ
vel 45 mgll de No3 -ì-) .
Entre as 218 amostras analisadas, 4J- delas (19*) apresen
tam teores superlores ao náximo permissfvel, e Dortanto lnpró

prias ao consumo humano,
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Teores elevados de nltrato geraLmente revelam processo de
polulção das águas por substãnclas orgãnicas nltrogenadas. Na
regÍão estudada os teores eievados de nitrato estão presentes
em áreas restrÍtas, não se tratando portànto de processo gene
fallzado de poluição,
Embora alguns poços situados em centros urbanos apresentem
teores de nitratos relativamente elevados, todas as amostras que
excedem ao máxlmo permissÍvel correspondem a poços localizados
na zona rural , nos campos de pastagem ou nas proxlmidades de
currais. e análise das ínstalações, dos perfis litolõgicos e
dos revestimentos desses poços leva a supor os seguintes meca
nismos de poluição:

- ausência de guarnecimento por tampa na boca do poço, pernitin
do o acesso direto ãs águas subterrãneas, de material orgãni
co (restos vegetais, insetos e pequenos mamíferos) ;
- em muitos casos a boca do poço se situa no mesmo nÍvel ou mes
mo abaixo da superfÍcj.e do terreno, o que permite o escoamen
to de ãguas de superfÍcie eventualmente ricas em matéria
orgânica r pârâ o interior do poço;
- a freqtlente ausência de cimentação de proteção do espaço anu
lar entre a parede do furo e o revestimento de boca, favore
cendo a infiltração de águas superfíciais;
- como os calcários mritas vezês permitem instalações de bombea
mento em furos sem tot.al revestlmento, como se trata de meio
fissurado, pode permltir o acesso rápido de âguas de superfÍ
cle eventualmente poluÍdas, ao nÍve1 freático, principalmente
quando estes são rasos, se¡n haver
ral do poluente t

a desejáve1 eliminação natu

- a combinação dos diferentes fâtores acima citados, alj_ada à
rápida circulação através de zonas carstificadas, propiciam
condições favoráveis å poluição do aquffero;
O resumo das considerações sobre a potabiJ-idade das águas
do aquÍfero JandaÍra considerando-se apenas os padrões extremos
de potabllidade nas diferentes normas são apresentados no eUA
DRO 19

a seguir.

Teor.es Cons iderados

Par-ametros Cons iderados

NQ de

ùs.
239

(wÃ)
l4ÍrúJû] Desej ãtvel

,r0

nreqlËncia dês ostras
em relação aos padrões
(8)

À{ãxi:ro lbleradci

Satisf.

Insatisf,

9r0

100

239

200

5

95

239

370

84

16

Na (mgll de Na+I)

239

270

70

30

Magnêsio (mg/L ae ug+2)

239

150

77

23

239

200

50

50

160

1r0

91

9

0r8

4

96

239

600

67

33

atos (mg,/l de SO 4-2')
Nìtratos (mgll de Ndrì

226

250

73

27

2).8

45

81

19

Bicarbonatos (ng/L ae

239

300

49

51

238

70

99

or4

239

I0 00

38

62

PH

Total (mgll de CaCOr)
Alcalinidade Total hg/I de CaCOr)
Dureza

cálcio lmg/r de ca+z)
Ferro Total (m9l1 de Fe)
Fluoretos (mg,/l de f-1)
Cloretos (mg,/l de C1- 1)

98

Sulf

HCOII)

Carbonatos (mgrll de CO3-z

(ngll)
,, '77?' < 0,6; 19å > 0,8

TSD

OuADRo

)

,6

19- Freg{lência das amostras em reração aos padrões de potabilidade.

0

r0

t,
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Pode-se facllmente notar então que, em se baseando apenas
na Dureza total' onde 958 das amostras excedem ao teor tolerado,
as águas do aquífero JandaÍra, sem tratamento prévio, são lmpró
prlas ao consumo humano. para torná-las adeguadas, serla neces
sárlo tratamento para abrandamento das mesmas. Ainda, sob o pon
to de vista das concentrações de F1úor, onde 778 das a¡nostras
apresentam teores inferlores e 19* superiores ao intervaLo re
oomendado, seria conveniente se proceder a un controle .do seu
teor e efetuar tratamento para atingir o l-ntervalo _ dese j áve 1 pa
ra a reglão, ou seja, entre 0,6 e 0r8 mg,/I de f-1.

8.5.3

AdeguaÇão

8.5.3.1

para consumo aqropecuário

Adequacão Þara consumo acrrÍcola

A adequação das ãguas para irrigação é determinada pela
concentração de determinados constituintes espegiiicos tais. cg
mo os boratos, sulfatos e cloretos e também dos sais dlssolvi
dos, correlaclonáveis à condutividade elétrica, que .terã seus
efeltos sobre os vegetais e sobre os sol-os, merecendo portanto
esÈudos detalhados inerentes a cada espécÍe de planta no que diz
respeito à sua tolerância aos sais, ao seu ciclo de vida, etc. ,
devendo-se levar tambêm em consideração as caracterfsticas cli
máticas e do próprio solo, taís como a constÍtuição mineralógi
ca, permeabllidade, textura, topografia e aeração.
Ouase todos os tipos de águas que têm sido mundialmente
utllizadas para irrígação, têm sua condutividade elétrica menor
do que 2250 vmho/ cm. Ocasional-mente foram usadas águas de maior
condutivÍdade, mas salvo raras exceções, as colheitas obtidas
não foram satlsfatórias. .Águas cuja condutlvldade elétrica
vg
ria entre 750 e 2250 pmho,/cm são comumente utilizadas obtendo_
-se com elas cresci-mento adequado das plantas, sempre gue haja
um bom manejo da terra e uma drenagem eficiente, no entanto as
condições de salinização aparecerão se a lavagem e a drenagem
dos terrenos não forem adequadas.
Em geral, âguas cuja condutividade eLêtrica é menor do que
750 umho/cm são sat,lsfatórias para ír.rigação no que dÍz respei
to aos sais dissolvidos, embora algumas culturas sensÍvej.s pos
sam ser afeÈadas adversamente mesmo quando se uÈilizam
águas
con condutÍvfdade elétrica variando entre 250 e 750 umho,,/cm.
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No presente

trabaÌho, para a cLässÍficação das águas para
fins de irrlgação, fof empregado o método do United states sa
3.1nity Laboratory (.USSLI . Esse método leva em conslderação a
condutlvidade erétrica da água e a Relação de Adsorção de sódio
(RAs)

.

A condutividade elét,rlca é dependente da concentração te
tal de sais dissolvidos (item 8. 3 ) e foi medj.da em laborató
rio (TABELA 10, ANEXO B); e a RAS é calculada atravês da equa
(IABE].A 14, ANEXo B).
ção: RÀS = ¡:Na,/[r(ca+l,rg) /2fr/2
Asslm, segundo os critérios do USSL, as águas do aquÍfero
JandaÍra foram classificadas conforme mostrado no OUADRO 20 a
seguir:
Freqllênci a
Classe

QUÀDRO

ouan

de

ti

amos

dade

tras

I

C¡Sl

124

52

C,,S¿

57

24

C,rS r

26

1T

C,.S ¡

L5

6

CzS r

l2

5

C,,S,.

3

I

CsSz

2

I

20 - Freqtlência daS classes de água para fins de lrriga
çao.

valores desse quadro, pode-se verlficar
que a maioria das amostras (528) pertence à categorfa CsSl¡ re
presentando ãguas com alto rlsco de salinizagão e balxo rj-sco de
Sódio, seguindo-se ainda um grupo expressivo (24*) na câtegoria
CaS2 ¡ Que representa riscos nuito altos de salÍnÌzação e
rLsco
Da observação dos

médio de sódio.

tras

O QUADRO 21 , a seguir apresenta as freqüênclas das amog
quando considerados separadamente os riscos de salinização,

avaLiados através dos valores de condutividade elétrlca, e dos
rlscos de sódlo, avar-iados através da Razão de Adsorção de sód1o
(RÀs).

r81

Fregtlêncl a
Ouantf.dade

t

Cz

L2

5

Cs

126

53

C,t

101

42

S¡

162

68

S¿

59

25

S3

15

6

S¡

3

1

Categori as
S

allnl

de amostras

dade

RAS

QUADRO

tar

21 -. freqtlência das amostras por categorias
de e de RAS.

de salinída

Observando-se os dados constantes desse quadro
que:

pode-se

no

- guanto a significãncía das categorias da salj-nldade, a maio
ria das águas (53?) se encontra dentro da categoria C3, que
representa águas de salinidade alta, podendo ser aplj_cadas so
mente en cult,uras muito ÈoLerantes aos sai.s e em solos com
boa drenagen, devendo-se efetuar o control_e de salinidade dos
so1os, mesmo naque.les corn drenagem adeguada. Segue-se a clas
se C4 (428) que representa águas de salinidade muito alta,
.não sendo adequadas pära irrigação comum. O seu uso somente é
aconsel-hávei em cul-turas tolerantes aos sals e em solos de â1
ta permeabilidade e boa drenagem, devendo contudo ser utiliza
da água em excesso a fim de promover a lfxiviação dos mesmos;
- quanto à signiflcância das categorias de rlsco de Sõdio,a maio
rla das águas [688) está na categoria S¡¡ oll seja, São ag,-,*
que possuem baixa RAS. com poucas possibllidades de alcançar
concentrações elevadas de Sódio intercambiável, podendo ser
uÈlllzadas para lrrigação em quase todos os tipos de solos,
atendid.rs porém a sensibilidade de determinadas culturâs ao

r82
neno.r grupo (25E) na categoria Sz ,
gue representa¡n águas co¡n vaLores médlos de RAS, nodendo apre
sentar perigo quando em condtções deficientes de ttxlviação
em solos de Èextura fina com alta capacidade de troca de cá

Sódto. Sêgue-se depols

tlons

ruu

,

utilízação das águas do aquffero JandaÍra
para lrrigação fica limitada, na maiorla dos casos, pela catg
goria de salinidade, exlgindo bastante cautela na sua utill
zaçáo, d.evendo-se fevar em consideração principalmente a re
slstência das culturas aos sais, a constituição, textura
e
drenagem dos solos, além dos grandes volumes de água que de
vem ser utllizados para acelerar a lixivíação. Nota-se, por
outro 1ado, que todas as amostras apresentam valores de cag
bonato de sódio residual (CSR) negativos (TABELA L4, ANEXO
B), indicativos da não existência de condições favoráveis ã
fcrmação do carbonato de sódio, altamente prejudicial ã estru
tura e textùra dos solos e também aos cultivos.
A distribuição espacial das classes de água do aquÍfero
JandaÍra para irrigação, conforme classificação do USSL, está
Assl¡n sendo, a

represent.ada no MAPA 24.
Da observação desse mapd pode-se depreender que:

- há nitidamente um zoneajnento das áreas das classes menos sa
Iinas para as mais salinas, crescente em direção ao mar, a
partir do contacto da Formação Jandaíra com a Formação Açu,
refLetindo o enriquecimento em sais no seniido do fluxo sub
terrãneo;

- a área de domÍnio das águas da classe CsSr é praticamente con
tÍnua em todo o domÍnio do aquÍfero, com núcleos de oLasses
de salinidade maj"s alta dispersos no seu interior. Exceção a
esse comportamento é feita na porção oriental da Bacia, onde
ocorre uma grande faixa da classe CqSr de dlreção NW-SE, deg
de sul de São Bento do Norte até norte de.João Câmara, quebran
do a contlnuidade da faÍxa C3S¡ Çue se reinicj-a depois na área
de Parazinho.

- as águas da classe C2S¡¡ Renos salinas e com bafxo risco de
Sódio se localizam no extreno oriente do domÍnio oa área es
tudada, junto ao contato dos calcários JandaÍra. con os sedi

183

mentos do grupo Barrelras, cujas condicionantes devem ser a
lnfluência de mistura de águas dos dois aquÍferos e Índice plu

viométrico mais elevado nessa área (item 4.2);

- além de núcLeos isolados de ãguas de classes com maior rÍsco
de sallnidade e riscos de Sód1o no interior (CqSg) e no l_it,o
ral (c4s4) nota-se um núcleo de aurento de risæ en sódio (c4s 3) a
norte de Pedra Grande (poços 900-95 e 900-108) com alto. teor
em S6dío, talvez por influência de ãguas marinhas,uma vez que
a relação tCI/rHCO 3 é relativamente alta (15 e 8, respectiva
mente). O mesmo fenômeno pode ser suposto para explicar o au
mento de risco em Sódio no núcleo de Pendêncl-as.
8.5.3.2

AdequaÇão

para consumo animal

O estabelecimento de crítéríos de qualidade da água para
consumo animal é bastante complexo, não havendo até o presente,
pad.rões que possam ser genericamente adotados uma vez gue os

são infLuenciados pelas espécies dos animais, suas varie
dades, clima, regime alimentar, sexo, condicionamento fÍs1co,
etc. Em multos paÍses as experiências ainda prosseguem com o
objetivo de se determinar os "timites aceitáveis,' dos consti
tuintes químfcos das águas para dessedentação anirnal .
Segundo LOGAN (1965) de uma maneira geral o gado deve cog
sumir água com nenos de 5000 mg,/l ile sais dÍssolvidos (TSD) . Na
falta de uma classiflcação universal das águas para consumo ani
maI, foi utilizada a do Est,ado de Montana (EEUU) que parece ser
apropriada para uso geral (LOGAN, op. cit.). Segundo esses pa
drões as águas do aquÍfero JandaÍra são classificadas conforme
consta no oUÀDRO 22 a seguir.
mesmos

Classe

TSD (mq,/1)

até 25oo
2500 até 3500
3500 aré 4500

Boa
S

a

tis fatóri

Pobre
Ins at,isf

a

atóri

QUADRO

a

acina de

4500

Freq{lên ci a
Quan Èl dade

de amostras

ã

t79

75

29

L2

t6
I5

.7
6

22 - Classificação das águas para consuno animaL
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Observa-se assl.n que apesar dos elevados teores de TSÐ, a
malorla das amostras C758L se classlfica como boa para consumo
anlmal e apenas uma pequena parcela delas (.6*) é insatisfatória.
Segundo LOGAN (1965). diz-se que o gado do nordeste do Bra
sil bebe muito bem água com concent.raçã o de 42 000 mg,/l Ae saiL
muitas
Segundo o COMMITEE ON V'IATER OUALITY CRITERIA 1L972, hâ
lndlcações de que o gado não se desenvolve a contento quando se
dessedenta com água de alto teor salino. Asslm sendo, mesmo as
águas da classe " insatisfatória " poderiam ser apenas excepcional
mente utillzadas para dessedentação animal .

8.5.4

Adequação para consumo

industrial
À adequação das águas para fins indust,riais é bastante com
plexa, uma vez gue depende do tlpo de lndústrÍa e dos processos
de industri aIl z aç ão utilizados. Esses fatores fazem com que sg
ja consÍderada uma variedade muito ampla de conètituintes quÍ
mlcos e aspectos fÍsico-quÍmicos da água para suprlmento das
indústrias. Por outro lado, técnicas modernas de tratamento de
água permitem que praticamente gualguer tipo de água possa ser
tratada para adquirlr as caracterÍsticas desejáveis para um de
terminado uso. Os custos desse tratamento porém serão tanto
mais elevados quanto maiores as diferenças entre as caract.erís
tfcas da água de suprímento e as recomendadas para utilização
no processo industrial específico. De uma maneira geral o cus
to do tratamento das águas representa apenas uma pequena parce
la do custo final dos produtos, tornando-se geralmente viáveis
os processos maís onerosos de tratamento.
Na TABELA 24(ANEXO B) são apresentados diversos tipos de Ín
dústrias e os teores Limites de alguns constÍtuintes presentes
nas águas nor¡nalmente adotados pelas mesmas.
Da comparação dos Èeores constantes da TABELA I0, ANEXO
B, com os teores-padrão constantes da TABELA 24do ¡nesmo anexo
onde se destacam marcadamente os teores excessivos de TSD e de
Dureza totaL, depreende-se que as águas do aquÍfero
Jandafra
não podem ser utilizadas para fins industriais em seu estado na
tural , exigindo para tanto, tratamentos prév1os.
Dentre as dLversas propriedades que devem ser anallsadas
nas águas que se destinam a fins indusÈriais, encontra-se a capa
mesmo
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cfdade de ataque qufmlco, que revela o seu carãter incrustante,
neutro ou agresslvo (corrosivo)-. Soh este aspecto a TABELA 14 r
ANEXO B, apresenta os valores do lndice de establlldade do ca5
bonato de cálcl-o, confor¡ne definido por RYZNAR Og44) que forne
ce lndJ-cações sobre a capacidade de ataque quÍmlco das águas em
condições naturais.
O fndlce de estabil-ldade do carbonato de cãlcto (rn)
foi
defínido por Ryznar, pela expressão:

aE=2pHs-pH,onde:
IE - fndíce de establLidade do carbonato de cá1cio;
pH - potencial hidrogeniônico da água em consíderação;
pHs

-potencial hidrogeniônico de saturação teórica (pH de satu
ração ou pH de equilíbrio do carbonato de cálclo).

ÍndÍce de estabilidade do carbonato de cáIcio conforme
deflnido por Ryznar pode ainda ser calcufado através da expres
são: fE = S - C - pH, onde S e C são obt.idos a partÍr de ábacos,
pots S é função d.a concentração total de sais dissolvidos (TSD)
e C é função da alcalinldade total e d.a concentração do íon cál
cio.
No OUADRO 23 a seguir, são apresentadas as freqtlências das
águas amostradas segundo o valor do IE, classificadas conforme
proposição de Custódio (in _ & LLAMAS , 1976 p. 1265), basead.o
O

em

Ryznar,
IE

19

44)

.

Caráter da

Freqllênci

ãgua

Quantidade

de amostras
4,0 - 5r0
5,0 - 6,0
5,0 - 7,0

- 7,5
7,5 - 9,0
7,O

>

9r0

QUADRO

23

muito incrustante
moderadamente
crus t anté

a

t

7

3

96

40

107

45

I7

7

11

4

in-

pouco incrustante
ou agressiva
agres s l-va
francamente agressl

va
mul"to agressiva

1

- Freqtlência do caráter das águas

Qr4

em relação âos valores do fndice de estabtlldade do carbonåto de cáLclo
(IE).
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se pode ohse¡yar, a naior parte das amostras (45t) ,
apresenta um. caráter anfõtero, ou seja, pode ser fncrustante ou
agresslva dependentenente das condições de utillzação da mesma
onde a temperatura é ur¡a varíãvel Ímportante. Segue-se em impor
tâncLa, com a freqtlência de 4OZ, a categoría "moderadamente in
crustanterr. Nota-se assim que pratlcamente o caráter incrust¡n
te, com uma porcentagern total de 888, sobrepuja o caráter agres
sJ.vo, con IL,4*.
Assln sendo, pode-se prever que as águas. do aquífero Jag
dafra, ao serem aduzidas por canalizações, possam provocar a
precÍpitação de carbonato de cálcio e portanto culdados espe
ciais devem ser tomados quando da utllízação dessas águas, prin
cipalmente no que concerne aos usos em caldeiras e produção de
Como

vapor.
O comportamento espacial das ãguas do aquÍfero JandaÍra no
que se refere ao seu caråter incrustante ou agrèssivo pode ser
observado no mapa de IE ( l4ÀPA 22) , cuja descrição foi apresen

tada no item 8.4.6.
Àlém desses aspectos, em águas para destinação industrial
dêve-se considerar ainda o conteúdo de síllca, fosfatos,
gás
sulfÍdrico, oxigên1o dLssolvido, manganês, etc. porém, geralmen
te tais constltuintes somente são analisados dependentemente do
lnteresse em um determinado uso da água , em processos indus
trials especÍficos, não tendo sido pesquisados, conforrne reve
la¡n os laudos das anáLises utilizados nesta monografia,
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9

SITUACÃO ATUAL DA CAPTACÃO NO AOÜfFERO JANDAfRA

9.1

IntroduÇão

Para a avaliação da captação e explotação atual das águas
do aquffero JandaÍra foram utlllzad.os os dados constantes do In
ventárlo do fPT (IPT, 1982) por se tratar do mais recente ca
dastramento reallzado abrangendo .a quase totalldade da área de
domín1o do aqulfero.
A grande extensão de domÍnlo do aqulfero Jandafra e a facl
Ildade de acesso ao aquffero, por ser e1e do tlpo freático
e
portanto acessível através de poços escavados (cacimbas) e po
ços tubulares relativamente rasos, cuja perfuração pode ser fei
ta por processo percussivo, proporcionam a exlstência de r¡nigrag
de número de obras de captação das suas águas, quer seja atrg
vés de poços tubulares, quer seja através de cacimbas e fontes.
Para a avaliação aqul apresentada porém, foram utilizadas ape
nas as informações sobre poços tubulares.
Dos 1300 poços tubulares no Estado do Fllo Grande do Norte até
1979 cadastrados pelo rPT (TPT, 1982) contou-se com 853 poços
(.65,68) construfdos para captação de água do aquífero JandaÍra
(FTGURA 45 ) . rnfelizmente uma parcela razoãve1 desses poços não
ilispõe de dados técnicos e informações completas, díficultando
os levantamòntos e anãlises feitas e que são apresentados nos
Itens que se seguem.

9.2

EvoluÇão das CaptaÇões no Aquifero JandaÍra

Con o objetivo de avaliar a tendência de' aproveít,amento das
águas do aquÍfero JandaÍra, procedeu-se a um levantamento da
quantldade de poços t,ubulares anualmente construfdos. Dos poços
cadast.rados, 70t possuíam informaçöes sobre o ano da sua cons
trução. a evolução das perfurações no perÍodo l-918 até 1979 es
tã represenÈada na FfcURA 46 a seguir.
Pode-se observar que até 1930 praticamente não,houve acrés

cinos no ritmo das peifurações. Provavelmente tal fato tenha s1
do notivado tanto pela pequena demanda de água como pela falta
de conhecimento hidrogeolõgico e estrutura inadequada das enti
dades perfuradoraq pela deficiente organização técni co-admi ni s trativa e equipe técnica.De 1930 aÈé 1965 houve um pequeno in
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FIGURA

45

- Poços construÍdos no Estado do Rio crande do Norte
no perÍodo de L9I8,/79 segundo os aquÍferos (IPT ,
1982).

cremento, praticamente nÍtido apenas no aquífero JandaÍra e que
a partir de 1942 já é vlsÍve1 para todos os aquiferos daquele
Estado. À partlr de 1964 porérn se torna notório o grande aumen
to no ritmo das perfurações que mantém essa tàndência até o ff
na1 do perlodo analisado. Verifica-se também que a partÍr
d;
1970, com exceção do aquÍfero Açu, os aquÍferos JandaÍra, Bar
reiras e Crlstal-ino apresentam pratÍcamente a mesna taxa de aq
mento anual. Esse fenômeno talvez possa ser explÍcado pela ação
de dois fatores essenciais: o aumento natural_ da demanda e os
invest,imentos púbticos (federals e estaduais) e privados no se
tor, faciJ.itados enÈão pela atuação da SUDENE. Além desses fato
res I presume-se que o avanço no conhecLmento hidrogeológtco da
regÍão e o aprimoramento das técnicas de perfuração tenham cog
tribuÍdo também para despertar mafor interesse na utilização
das águas subterrãneas.
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FIGURA

46

de Poço,s tubulares no Estado
- Evolução da consÈrução
peiÍodo
Noite
no
do Rió,Grande do
os aquÍferos (IPT, 19g2) .

I9I8/19, segundo

Observa-se aÍnda que esses impactos parecem atuar defasada
que
mente segundo os aguÍferos, pois nota-se na FIGURA 46
o lncremento surge primeiramente no aquÍfero Jandafra, seguido
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ordenadamente pelos aqufferos Barreirasr Cristalfno e. Açu. Os
fatores que causam essa antecedência do aquffero JandaÍra prova
vel-mente sejam a sua extensa área, o cllma seni-árido em seu

domÍnio com praticanente lnexistência de outra alternativa de
abastecimento, e a malor facílldade de construção de obras de
captação, Tais fatores sobrepujam mesmo a alta densidade demq
grâfLca, no caso da área de domÍnio do aquÍfero Barreiras (a ba!
xa densldade demogrãfica na área do aquífero Cristalino) e as
diflculdades técnicas e econômicas de acesso ao aquÍfero Açu.
Na FIGURA 47 a seguir está representada a evolução da cons
trução de poços conforme as íniciativas privada e púb1ica no pe
ríodo I9I8/ 19 79 naquele Estado.

t

å

!
.t

:lt!a!

FIGURA

47 - Evo1ução da construção de poços tubulares no Estado
do Rlo Grande do Norte, no perfodo I9l8/79, conforme iniciativas partlcular ou púbtlca (rPT, 1982) .
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. Pode-se notar que a partlr ile 1970 praticamente amb as as
lnlclativas têm tido as mesmas taxas de incremento anual e que
a lnlclativa púb1ica sobrepujou a partl-cular apenas no período
L935/50, correspondente provave lmente às medidas governamentais
de combate ã forte estiagem gue se abateu sobre o nordeste no
tnfclo da década de 1930.
Na FIGURÂ 48 estão representados ainda os poços construÍ
dos até 1979 no Estado do Rlo Grande do Norte, segundo o aquífe
ro captado, conforme seja de lnlciatfva privada ou pública.

@ *e- n ¡¡o".orÈ.i.,..,,.
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FIGUR.A

48

-

atê 1979 no Estado do Rio Grande
do Norte, por aquífero, segundo as iniciativas partlcular ou pública (IPT, 1982).

Poços construídos

Verifica-se que no caso do aqulfero JandaÍra, .615.. poços
(72S) entre os cadastrados são de propriedade particular e que,
apenas no caso deste aquÍfero ocorre una predomlnâncla de poços
para abastecimento particulari nos aqufferos Barrelras e Crista
1ino. ocorre o inverso, e no aquÍfero Açu essas l-niciativas se
i gua 1am.

L92

9.3 CaracterÍsticas Construtlvas dos Poeos Tubul-ares
A quase totaltdade dos poços para caPtação das águas do
aquí fero Jandaíra apresenta diâmetro útil de 6 polegadas, são
perfurados pelo sfstema percusslvo a cabo e recebem revestímen
to de 6 polegadas muitas vezes apenas nos priÍEiros Ì0 m sendo despro
vldos de revestlmento nas porções inferlores. Conforme inforna
ções obtidas durante o cadastramento' urna das causas de abando
no de poços reside no colapso de trechos das paredes não reves
tídas.
Dos 853 poços que captam ãgua no aquffero Jandaíra no Esta
do do Rio Grande do Norte 705 del-es (82,62) possuíam dados de

profundidade. A FIGURÀ 49 representa o histograma de freqllêncías
das profundidades dos poços analisados.

t¡eouÈrc¡¡
t6

FTGURA

49 - Histograma de freqtlências das profundidades
pocos

dos
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Observando-se o hlstograma pode-se notar que as profundidg
des varia¡n de 25 até 300 metros i a malor freqtlência, 189 poças
(26rAZ') é correspondente ao lntervalo 75-100 m; a grande malo
ria porém (77,8*) possul profundldades que variam entre 50-150 m.

9.4

Equipamentos de Bombeanento

Alnda com os dados obtidos no cadastramento efetuado pelo
fPT foram levantadas lnformações sobre os equipamentos utiliza
dos para explotação das águas do aquÍfero JandaÍra, bem como ob
tlda a vazão ¡nédia de produção para cada tipo de equipanento.
Nessa avaliação não foram consldeladas as captações mistas. Dos 853
poços desse aquÍfero, 555 (65S) estavam equipados na ocasião da
quele cadast.ramento. O QUADRO 24 a seguir fornece ,Ê.s informa
ções obtidas.
F

Equlpamento

regtlência dos Poços

Ouant.
Cataven

to

Compressor (slstema air lift)
Bomba lnjetora
Bomba pistão (tipo
Bomba manual
Bomba submersfvel

oUADRO

24

-

ltaúna)

185
]-20

Vazão Médi

B

^3

33;3
2! r6

a

/n

or

8

6rO

95

L7

,I

6r0

81

L4,4

2rO

56

I0,1

or8

18

3,2

5 ro

Equipamentos de bombeamento utill-zados nos poços do

aquÍfero JandaÍra.

Os slstemas de bombea¡nento mais utilizados para explotação
consistem no catavento (33,3t) e "alr tift" (21r6t), prtnclpal
mente devido à falta de rede de distribuição de energia elétri
ca na årea de do¡nfnlo do aquÍfero e mesno devido ã própria fina
lldade de uso da ãgua, onde a maioria dos poços destina-se à
agropecuária, sendo grande parte deles construldos no próprio
IocaL de consumo, às vezes de dlfÍciI acesso e de elevado cus

to para instalação de rede elêt,rica.
9.5 Estado Atual dos Poços Tubulares
Com o objetivo de avaLlar a situação atual

das

captaçõe

s

L94

explotação, foram tratadas ainda
as fnformações levantadas durante a lnventarlação processada pe

èm termos de potenclaLldade de

lo IPT (T.PT ,

L9821 .

Nas FTGURAS 50a e b está representado o estado atual dos
poços cadastrados. Pode-se verificar que, em 1979, sem conside
rar as captações nistas, apenas 529 poços (62,0*) se encontra
van em operação; 158 poços (18,58) foram abandonados; 77 Poços
(98) ainda não tlnhan::ecebldo equipamentos de bombeamento na
ocaslão do cadastramento e 59 poços (6r9?) haviam sido desativa
dos, não obstante fossem utillzãveis.
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FIGURA

50 . Estado aÈual dos poços do aquffero Jandafra (a) e
mlstos (b), no EsÈado do Rfo Grande do Norte (IPT,
1982, modiflcado).
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No caso doE poços abandonados r as PrinclPais causas de
abandono foram a balxa produção e os desmoronamentos das parg
des do furo e menos freqllentemente pelo alto teor salino das
Foram lncluÍdos como "sem informações" ,
águas produzldas.
os poços onde, quando da execução do cadastramento "in situ", não
foi possível obter lnformações que permitissem prever a sua rea
Ètvação ou seja, se a parallsação era temporária ou abandono
definltivo. Estes, num total de 30 poços, atingem uma razão de

3r5t.

9.6

Volume de Águas Explotadas

o cadastramento efetuado, dos 853 poços que captam
ãgua no aquífero Jandaíra, 726 ß5,18) possuÍam dados de vazão.
A FIGUR.A 51 apresenta a freqtlêncÍa das vazões desses poços,
Segundo

FïGURA

51

- Hlstograma de freqtlências dos valores de vazão
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I

Nota-se que as vazões varlam de 0 até 40 m3/h, porém a
grande maiorla
690 poços (958) apresentam vazões que varlam de
.'
0 até 10 ¡n",/h.
Considerando-se as informações sobre o perfodo de functona
mento dos poços em operação durante o ano de 1979 e as vazões
de explotação medidas durante o cadastramento ou as vazões de
ensaios de produção desses poços, foram calculados os volumes
explotados em cada poço durante aquele ano, obtendo-se um volu
me

total de 3,6.106¡n3.

Não existe¡n dados relativos ao volume de água explotado em
anos anteriores, mas a evolução das perfurações referida ante
riormente (FIGURA 46) deve se refletir ta¡nbém no volume de água

explotado. Assim sendo, é possível concluir que houve um aumen
to anual conslderãvel, na explotação de água subterrãnea do aquf
fero JandaÍra nos últimos 10 ou 15 anos e que essa t,endêncla
continuará de forma ainda mais acentuada no fututo.

9.?

Usos da Ãgua

A destínação da ãgua explotada do aquffero Jandafra foi ana
lisada também a partir do levantamento efetuado pelo IPT.
Há muita diflculdade em definir a destinação .especÍfica
das águas explotadas uma vez que em grande parte dos poços a
ãgua é utilizada para os mais diversos fins, tendo sldo despre
zadas as suas limitações de adequação baseadas em parãmetros le
gais; a pertinência da ãrea ao polígono das secas e as dificuL
dades de obtenção de âgua de melhor qualidade pre¡nem sua utili
zação para os mais dlversos fins. O QUADRO 25 apresenta as fÍna
lidades das perfurações e os volumes expLotados, em termos de
usos da âgua.

L97

Freq(Éncla de poços
Usos

Volunes explotados
(x1o 3m3,/a)

ouâr¡t.

I

Qr¡ã¡t.

t

æ1mâI

190

t 304

36,64

ÀP: Abasteci¡rento priUff æ
AG: Àgrcpecuãrio
PD: Partlcular dcnÉstiæ

u8

37,4
25,2

820

23,05

L20

23,6

814

22,87

60

11, 8

488

L3,72

PÞÃN: ParLlcular dorést1æ e

PÞfR: Partlcr¡la¡ dcnéstiæ
trrigação
ID¡ Inù:strlal

e

Fts: Reoæação
TTYTAL

QUADRO

4

o;79

43

L'2

4

or79

lr5

2

O,39

55
tÉ

508

99,97

3 559

25- freqllência dos poços
os usos da água.

vo

o'9
99,88

lumes explotados segundo

verlfica-se assín gue a naioria dos poços construÍdos tem
ffns múltiplos, onde se sobressaem os usos domésttco e anl-maI'
com 190 poços (37'4t); os usos específicos sendo llmltados a um
reduzido número de poços. Ouanto aos poços colocados na catego
rla de abastecinento públ-ico deve-se ressaltar que têm também
usos núltiplos abrangendo praticamente todos os tipos de uso
agul considerados.
Ê notória a grande quantidade de captações para fins agrg
pecuãrios (dessedentação anlmal e irrigação) , com 120 poços -..
(23,6C).

dlz respeito ã destinação dos volu¡nes exPlotados Po
de-se veriffcar que mantêm as mesmas relações dos objetJ-vos dos
poços, ou seja, com a maior porcentagem referida ao uso particu
lar do¡néstico e animal. A componente de consumo animal, conquån
to não pudesse ser avali ada especlficamente, deve ser bastante
expressiva uma vez que partlclpa das três categorias de malores
No que

volumes apresentadas no QUADRO 25

.
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10.

CUSTO DE PRODUçã,O ÐE Á,GUA SUBTERRÍ,NEA DO AOUÍFERO JANDAÎRA

I

Introdu;ção

O custo de produção de água subterrânea anallsado em con
Junto corn outros aspectos, tais como as reservas aq,.Íf"a""
" I
gualtdade quLmfca da água, complementa o quadro geral de dÍagnós

tlco da explotação atual, dos recursos do aguÍfero Jandaíra, for
necendo ao usuárl-o os elementos báslcos necessários a uma defi
nição guanto ao seu aprove itamento. Cumpre ressaltar contudg,
que os custos apresentados devem ser considerados dentro dos 11
mltes das condições aqui impostas, constÍtuindo-se portanto ape
nas como sinpJ.es referêncla quando da elaboração de programas e
projetos de abastecimento devendo ser portanto, ajustados ãs con
diçoes especificas de cada p1ano.

I0.

2 l,letodologta de Avaliação

Na avallação dos custos de produção de água devem ser cog
slderadas diferentes sistemáticas, d,e acord.o com os fins a que
se destlnam as águas explotadas. Assim, por exemplo,as d.emand.as
de âgua para abastecÍmento público e dessedêntação animal geral
mente variam pouco no decorrer do ano, comparativamente ãs dg
mandas de água para fins de lrrfgação, que oscilam bastante em
função do ttpo e estág1o da cultura, da época do ano, tipo de
solo, et,c,
Àlêm dos fatores de denanda, a est.imativa do custo de pro
dução do metro cúbico de água subterrânea requer lntcialmente
a deflnlção das caracterfstlcas técnlcas da obra de captação.

Para esta aval.iação foram definj.dos os poços-padrão do
aqulfero Jandaíra, para os quais conslderam-se vãlidos os cálcu
los e fe tuados . Devido à grande heterogeneidade l1tológica e ht
drodlnâmica do aquífero, e conseq{lent,emente da impratÍcábi liclade de se estabelecerem ãreas tÍplcas, os poços-padrão foran d9
finidos em função das caracterlsticas geonétricas e hldráulicas
mêdfas, estimadas ou cal-culadas estatl sticamente (ltens ?.3 e
9.3), tendo enÈão sldo definldos três Èipos de poços-padrão, cu
Jas caracterÍsticas têcnicas são apresent,adas no QUADRO 26 a se

gulr.
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P6sfuråção
Poço

Ttpo

a

¡i.nento

ø

Þtofr¡rd,

fìrrþ P.V.C.

(Folê96då€)

(¡tt)

(pot,)

t

0-10

6

t0-120

I

0-10

6

¡0-r20

I

0-10

6

l0-120

Pt

6

Þ2

!

26

vszão de
ProJeto

NfveI

Reb¿rtxal:t.
À

cr.r¡ìr¡

¡\Itura

I ¿\do ¡lâñcr'ótJicâ

()

r¡3/¡ I

(¡¡'

0,5

5,0

50,0

r8,o

6

8,0

ro2

2,5

l0,0

30,0

3,0

3

3,0

!o2

5,0

!0,0

2o

2,0

22,0

ftÌ
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to2
lilko.

gír lilrror
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I

(

¡i)

| 8m

6

P3

10.

Revc

r6

ñ lllr.or

'o

- CatacterÍsticäs têcnicas dos noços-padrão do aquÍfe
ro JandaÍra

3 Estimati:¡as de Custos

Considerando-se que o naior volume das águas explotadas do
aquif,ero Jandaira se destina ao abastecimento humano e anfmal,
foram avalíados apenas os custos de produção do metro cúblco de
ãgua para esses flns.
com base nas

caracteristicas têcnlcas dos poços-padrão fo

ram calculados;

A - Despesas com construção do poço e casa de bombas;
B - Despesas com aquisição, transPorte e instalação do equiPa
mento de bombeamento;
C - Despesas com operação e manutenção ; e
D

-

Despesas com consurno de energla

elétrlca

200

A - Despesas com construção do poço e casa de

a)

'Deepesae

bombas

de eonatrução do poço

Na avaliação dos gastos com construção do poço foram compu

tados os segulntes custos parclals:

- elaboração do projeto e supervisão üécnica da construção

da

obra;
deslocamento

e ínstal.ação da perfuratriz e acessórios¡
- abertura do furo, tendo-se admitido perfuração pelo método per
cussivo a caboi
- acabamento da obra, tendo sido considerado revesti¡nento em PVC
de 6" e filtros típo "Nold".
- operações de limpeza, cimentação e desinfecção;
- ensaios e análLses, 'tendo-se considerado a reallzação de um en
saio de proclução (18 de bombeamento e 24 h de recuperação) e
alnda anãlise flsica, quÍmica e bacterlológíca de uma amos
tra de âgua.

final de cacla poço-padrão, ou seja, o custo do P9
ço perfurado, revestido e testado, pronto para receber o equi
pamento de bombeamento foi avaliado tonrand.o-se os preços mþ.
dlos de janeiro,/84, tendo-se obtido o valor abalxo. uma vez que
as caracteristicas construtivas são as mesmas para os três po
O custo

ços-padrão:

Valor orçado: Cr$ 13 300.000,00

bl

Despesas d,e constz'ução

da

casa d.e bombae

Considerou-se ä construção da çasa de bombas para abrigo
do quadro de comando e eventuais equiPanentos e acessórios, em
alvenaria, com ãrea construída de 4 m2. Tomando-se o valor de
cr$ 1oo 000,00,/m2 (janetro,/84) , temos:

Valor orçado: Cr$ 400 000,00
Admite-se a vida

útil das obras como sendo de 20 anos.

B - Despesas com aquisiÇão, transporte e instalação do equlpa
mento de bombeamento
Foram consideradas as despesas

relativas ã aquislçãortrans

2OL

;

ì
:,

porCe

al

e lnstalação do equtpamento de bombeamento.

Aquóeição
Os preços das bqmbas varÍam em função da vazão que se dese

ja produzir e da altura de recalque (altura manométrÍca) co¡
respondente. Para a avallação das despesas com equipamentos fo
rarn consideradas as caracteristicas dos projet,os
OUADRO 26 e as condições a seguir relacionadas:

constantes

ì

l

do

'elêtrica submersÍvel, seleclonada em fun
- utllização de bomba
ção das alturas de recalque e das vazões a bombeari
- preço mêdio da bomba a partir de preços J-nformados por dlfe
rentes fornecedores para o conjunto motor-bomba, quadro de co
mando, cabos eIétricos e tubulação de descarga (janeiro/84) ;
Preço: cr$ I 000 000,00
- a vLda útil. do equiparnento de bornbeamento sendo de 7 anos e a
v1dlaúti1daobrade20anos,pode-sePreveraqu1siçãodet'rês
equipamentos de bombeamento, que deverão ser adquiridos a ca

.

I

l

,

da 7 anos.
Para a avaliação do custo de produção da ãgua porêm,
conputado o montante das despesas em aquisição e instatação
três equipamentos de bombeamento.

foi
dos

;

i

b) Transpo"te e ins taLação
Para a instalação, considerou-se energia elétrica disponi
ve1 no locaL do poço e não necessidade de transformadores. teg
do-se admitido então que as despesas com transporte e instala
ção dos equipamentos sejam correspondentes a 258 do seu valor

ì

l

i

de compra.
Asslm sendo, o capital dispendido para
pesas integrantes do item B, será:

fazer frente ãs dès

Valor orçado: C::$ 1 250 000,00

cal

Despesas con oPeração e

manute¡gãc

ì

l

(

openação

Para a estfmatlva das despesas anuais com mão-de-obra foran
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conslderadas as segulntes condlções:
- reglme de bonbeamento de L2 h/ð'¡ 30 il,/mês; 12 meses,/ano¡
- admitindo-se esse regime de bombeamento, serão necessários
dois operadores do slstema, Porêm, para reduzir os custos.con
slderar-se--a gue os dols operadores são responsávels pela ope
ração e manutenção de r:ma bateria de 5 poços;
- salârio mensal correspondente a dois saLárlos minimos da re
g1ão, ou seja: Cr$ lOO OOO,00/mês (janeiro/l-984). Este sa$
rio deverá ser acrescido dos encargos sociais (INPS, FGTS e
Seguïo de Acidente de Trabalho) num montante de cerca de 35*
e també¡n do 139 salário.

b)

Manutenção

Considerou-se, para a avallação das despesas anuais com ma
nutenção, que os gastos com reparos, reposição de peças, compra

de lubrlfÍcantes (ôleos e graxas) , etc', como sendo anuaLmente
da ordem de 58 do preço do equipamento de bombeamento.

D.-

a)

elétrica

Despesas com consumo de energia
Consumo

O consujmo de energia elétrica
balho mecânico necessãrio para
aLtura de L metro. Asslm teremos:

ê calculado co¡n base no trg
el-evar 1 m" de água ã

cE = 0,002726 x V.H.
rmb
onde :

CE = consumo anual de energia (kv'lh);
V = voLume anual de ãgua bombeada;

H = altura manomêtrica (altura de recalque)

(m);

rmb= rendimento do conjunto motor-bomba, admitido em 65t.

bl

Despeea

Dp= % x

P

onde:
DE = despesa anual. com

energlâ eléÈrlca (cr$);
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= consumo anùa1 de energla (kwh) ;
p = preço do kWh para companhias estatals de água e esgoto.
Cr$ 43r35 em janelro/84.
CE

AuaLíaçã,o d.o

custo

d.e pz,od.ução

do

^3

de ãgro

o objetlvo de tornar realista a avaliação do custo de
produção converteu-se os valores de cruzeíros em ORTNs. Nestas
condlções, em qualquer cálculo efetuado, os valores jã estarão
corrlgiilos monetariamente, o que dispensa câlculos do custo de
financíamento para cobrir as despesas referentes aos ítens A, B
e C.
As despesas relatlvas aos itens A e B foram diiuÍdas dur^n
te a vl,da útil mêdia das obras e equlpamentos, com a ffnalldade
de linearlzar o custo nesse perfodo.
São relacionados a seguir os valores das dèspesas envolvÍ
das nos cálculos efetuados, conforme as condlções admÍtidas.
CorTr

- a) Construção do poço:
. b) Construção da casa de bombas:

A
B

- a)
b)

aqui.sição dos 3 equioanentos de bcnrbea¡rer¡to:
transporte e lnstalação dos equipamentos de
bclrùJeanento.
Sub

Cr$ 13 300. 969,66
Cr$ 400 000,00

Cr$ 3 000 000,00
Cr$

Cr$ 1? 450.

total

Valor correspondente ã parcela anual do custo
(l/2ç do subtotal) :
Cr$
C

- a) operação:- mão-de-obra:
b) ¡nanutenção ¡
Sub total

valor anual de custo

comum:

750 000,00
O00 rO0

872. 500,00

Cr$ 691 200,00
cr$
62 500,00
Cr$ ! 626 200,00

cr$ 1 626.200,00

O custo de produção do m3 de ågua ã boca do poço foi calcu
-t
lado através da seguinte expressão:

c=
Þ

(lo*t+cl/20)+D,ondel

I

:
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Cp - custo anual de produção do m3 de água
despesas com construção do poço

B -

despesas com aqulsição, transporte
mento de bombeamento;

'--

D \t-

'

)

e casa de bombas;

A -

C

,.(€r$

e instalação do eguÍpa-

despesa anr¡a1 de cperação e manutenção do sistemai
despesa anual com energl.a

eIétrica;

Volume anual de ãgua explotada por poço, sendo de 21.600
2
mJ/a, 43.20o
e 129.600 *37u p.t. os poços padrão prr

^3/^

P2 e P3, respectLvanente.
Na TABBLA 25 são apresentados resumidamente os valores envolvi
dos nos cálcuIos e os custos de produção do m3 de ãgua em ..al
poço-padrão.
Comparando-se os valores dessa tabela pode-se notar que pa
ra poços pouco produtivos (poço-padrão Pt) os custos são mais
e.levados .
os custos de produção Ce água do aquÍfero JandaÍra quando
comparados com o dos aquÍferos Açu e Barreiras (IPT, 1982) tam
bêm ã boca do poço e nas situações mals desfavoráveis: poço-ti
po P, do aquÍfero Açu (0,0108 oRTNs) e poço-tipo P6 do aquÍfero
Barrelras (0rOO25 oRTNs), fazem notar que a produção de água do
aquifero Jandaira é relativamente mais onerosa.

TABELA

25 - Custo de producão do m3 d"

água pelos poços-padrão
a

custos de produção do n" pelos poços padrão
Discriminação das despesas

Pl'

P

oRTNs
oRTNs(o) .cF$
! 626 2OO,OO 215,50 L 626.200,O0 215,50 I
cr$

valor anual de custo

comum

Despesas com energia

elétrica

TOTAIS
2

custo do m" de

âgua

P3

z
cr$

oRTNs

626.200,00

2r5 Þ0

518 336,00

68,69

1 893.236,00 25O,89 L 877.543,00 248,81 2 144.536,00

284,r9

267

O%,OO 35,39 25I 343,00 33,31

87,65 0,0116154

(o) Valor da ORTN de janelro,/84: Cr$ 7

43,46 0,0057593

16,55

0,002J-932

545,98

l\'

o
(¡
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11 coNcLUsoEs
o A presente monografia, tendo reunldo os conhecimentos a$
quirldos através dos dlversos estudos hidrogeológicos envolvendo
o domfnlo do aquÍfero .Tandafra da Bacfa Potiguar, permitiu um
mélhor entendimento do funcionamento desse aquífero. A sua co!
plexidade llmltou porém o desenvoLvimento adequado das lnvesti
gações, irnpedindo que fosse atíngido um grau de entendimento de
sejável de todos os fenômenos hidrogeolõglcos nele ocorrentes.
¡
Na evolução dos conhecimentos sobre o aguífero JandaÍra ¡ne
recem destaque a particÍpação dos estudos e>çtoratórlos da. SUDENE,
que a selecionou como Bacia Escola de Hidrogeologia, e o Governo
do Estado do Rio Grande do Norte, com estudos regionals volta
dos ã avallação dos recursos hÍdricos subterrâneos do Estado.
.
Mapeamentos, sondagens mecânicas e geofíslcas da PETROBR.Ã,S
e da SUDENE en muito vêm contribuindo para o conhecimento espg
cial e estrutural dos vários estratos da Bacla Potiguar em que
pesem algumas dificuldades de interpretação de sondagens eIét.ri
cas vertlcais.
¡
As rochas carbonáticas da Formação JandaÍra abrangem uma
superfÍcie de cerca de 17 756 km2 estendendo-se desde a porção
oriental do Estado do Ceará até o extreno leste do Estado do
Rfo crande do Norte. A superfície de domÍnlo do aquffero JandaÍ
ra fof considerada porém corn 16 278 km-, somente até uma llnha
unindo as cidades de Touros e Pureza, no extremo nordeste da ba
cia, devido ao desconhecimento geológi co-estrutural a -l.este des
sa linha e ã supremacia do aquffero Barreiras sobre os aquÍfe
ros JandaÍra e Açu nessa região. seu domÍnio está lnserido em
região de cllma semi-árido do nordeste brasileiro, no denomlna
do Polígono das Seeas.
.
Por Èoda a sua extensão, o aquffero ,JandaÍra é limitado na
base por uma camad,a pouco permeável, de espessura máxima de 800m
na parte central. da bacia, e que da base para o topo é constl

tuÍda por arenitos, silt,itos argilosos, argilitos, folhelhos ,
margas, calcarenitos e calcários conpactos, pertencentes à poI
ção superior da Formação Açu e à porção inferior da. Formação
Jandafra. Essa camada funclona hidraulicamente como aquitardo,
através do qual se faz .a conexão hldráullca entre os aqufferos
Jandafra e Açu a ele sotoposto, responsável pelo aporte de
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1,4 x l-06m3/a ðe âwas no aqulfero JandaÍra provenlentes do aqul
fero Açu, por drenança vertlcal ascendente, e pela transferêncla
de 4149 x 1o6m37a de águas para o aquffero açu, por drenança ver

tlcal descendente .
.
Junto à costa,

paleo-reievo bastante Írregular,
a
Formação JandaÍra é recoberta por uma falxa de sedlmentos teE
c1ários e. quâternárlos com largura e espessura bastante variá
veis, onde se lnstala, de maneira descontfnua, o sistema aquf
fero Dunas-Barreiras . Esse sistema é limitado úa base por uma
com um

camada pouco permeáveI, constltuÍda por leltos
vezes margosos com espessura média de 15 m que

argilosos e às
o separa do aqu!

fero ilandaÍra, conferindo-lhe caráter de semi-confinamento

em

algumas áreas. Esse sistema constituL uma das fontes de recarga
do aquffero Jandafra que, por drenança vertical descendente atra
vés da camada semi-confinante r the transfere urn volume de ägua
da ordem de 2r5 x l06m37a, e que influencia também a composlção
químfca das. suas ãguas.
o A recarga do aquffero JandaÍra se processa essencialmente
pela lnflltração de águas nluvials em sua sugerfÍcie livre,
cujas ãreas preferenciais se instalam ern reglões topograficamen
te elevadas, evidencl ando-s e. notáveI coincldência entre a Loca
llzação d.essas áreas com as regiões de maior freqttência e densi
dade de fraturamento. Na porção ocidental da bacia as áreas pre

ferenciais de recarga se localizam na região da Serra de Mosso
ró, onde têm carga hidráulica máxlma de 125 n, e na região de
Ìtaxlxe, localizada na porção cenÈral da Chapada do Apodl , com
carga hidrãulica máxlma de 132 m. No domÍnio central da bacla
se situam na região de Scrbras crandes na zona do interflúv1o dos
rios Apodí-Mossoró e Upanema-do Carmo, com carga hidráullca máxlrna de 100 m, e ta¡nbém na reglão de VoLta-Trapiá entre os rlos
do Carrno e Piranhas-Açu, .onde at,inge 138 m. Na porção oriental
da bacla, as' áreas preferencials de recarga se localizam nas
bordas do donÍnio, nas vizlnhanças do contacto entre as forma
ções JandaÍra e Açu na reglão denomlnada gênerlcamente de Serra
Verde de uma fòrma contfnua, desde sudoeste de Jandaíra até nor
te de iloão Câmara, onde atlnge a mais elevada carga hldrâuLlca
do aquffero,. da ordem de 200 m. No interior do domfnlo, pode
ser cltada a região da Serra dos Macacos, localizada a sul de
Queinadas, com 179 ¡n. Essas áreas deverão ser porÈanto preferen
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cialmente conslderadas sob os aspectos de preservação amblent,al
e ocupação do solo ern eventuals planos de aproveitamento dos
recursos hfdricos do aquffeio Jandafra.
Secundarlamente a recarga se processa com aportes por dre
nança a partlr dos aquÍferos Açu e slstema Dunas-BarrelTas.
.
Caracterlstlcamente 1ivre, o aquffero JandaÍra apresenta
as profundidades dos nÍveis dtágua em estreita relação com o re
levo, encontrando-se as maÍores profundldades de nlvel nos ín
terflúvlos, nas áreas preferenciais de recarga do aquífero, ca
mo por exemplo na reglão da serra de Mossoró onde atinge a prg
fundldade de 71 m; na região de l4ax1xe, com 40 mi nas serras do
carmo e do Me1, com 170 m e na porção oriental da Bacia, atÍnge
134 m na reglão da Serra da ¡{acambira e 138 m na Serra dos Maca
cos. Os nenores valores geralmente são encontrados nos seus exu
tórios junto aos vales dos principais rios e orla at.Lânt,ica. Di
ferenças bruscas de profundidades de nfvel a curtas distãncias,
como as que ocorrem nas sêrras do Carmo e do l,lel, sugerem a
existência de aqufferos suspensos nessas áreas. Inexlst,em medi
ções periódicas de nfvel que possam fornecer a sua evolução no
decorrer do tempo e a amplitude da variação anual . Irtedições efe
tuadas no intervalo de 9 meses (abrll/19 e janeiro/8O) revela
ram desde ausêncla de variacão até redução de nfvel, em média
da ordem de 3 m nesse perÍodo. Co¡ro as chuvas na região se ini
ciam em dezembro,. é prováveI que na ocasião das úlÈimas med!
ções os nÍveis já estivessem influenciados peJ.a recarga do aqlf
fero .
o Conslderadas a grande variação na constituição 11to1ó9ica
tanto vertical como horizontal dos calcários Jandafra, as des
conÈlnuidades lineares, as evidências de carstiflcação e ainda
a amplltude dos valores de vazão especÍfica e de transrnissivida
de pode-se concluir que o melo aquffero se apresenta heterogê
neo, descontfnuo e hldraulicamenÈe anisotrópico, promovendo clr
culação tipicamente cárstlca no seu l-nterior, ou seja, se pro
cessa essencialmente atravês de fendas e canais, alêm do que
muitas vezes parte do fluxo se faz atravês de ca¡nadas arenosas
presentes no interLor da seqllência carbonâtlca, principalmente
nas proximidades dos vaLes dos rios Mossoró, Açu e Mulungu.
o As dlreções de fluxo, quando ëonslderadas em áreas restrl
tas geralmente colncldem com as direções de maLor freqllêncf a e
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com as direções de

malores comprímentos reLatlvos (em relg

ao domfnlol das descontlnuldades.
ção
'
De uma manelra geral, âs equlpotenclats condiclonam o flg
xo subterrãneo de sul para norte, em direção ao oceano, com gra
dLente médlo de lo-3, interlorl.zando as águas no donÍnlo do aquf
fero a part,ir das áreas de recargai secundariamente o dirlge pa
ra os vales dos rlos Apodt-¡Íossoró, Upanema-do Carmo, PiranhasAçu e Cabugl-Mulungu-Amargoso ou mesmo Para o exterior do dom!
niot para oeste, em direção ao vale do rio Jaguaribe, para leste, em dlreção ã Lagoa do Boquelrão e vale do rio MaxaranguaPe.

pela topografia permlte o
surgfmento das fontes mais expressivasr tais como a fonte de Pu
reza, no extremo leste e a de olho d'Água da Bica no ext,remo
A lnterceptação desse escoamento

oeste do domÍnio do aquffero.
Escoamento subterrâneo pouco expresslvo se Processa para
sul, garantido por poucos e curtos feixes de liàhas de fluxo em
dlreção ao contacto entre as formações JandaÍra e..Açu. Assim,
na parte ocidental e central da bacia há escoamentos em direção
ãs cabecelras do rfacho da Bama, localizado a noroeste de Apg
dL, em direção ao riacho Baixa Grande, localizado a noroeste de
upanema e t ambérn en direção ãs cabeceiras do rio Palhèiro e r.-g
goa do Plató, localizados ä noroeste de Açu. Esses escoamentos
são responsáveis pela manutenção de pequenas fontes e exudações
da "cuesta" calcária nessas reglões.
o A partir da lnterPretação de 74 ensaÍos de bonbeamento fo
ran obtidos valores de transrnissivldade (T) que variam de I x
l0-4 até 78r 50 m2/^tt¡ com ¡nêdia de 3115 m27h, c,r1a amplitude rg
flete a heterogeneidade do melo aquffero. Valores de .o.ií"i".,
te de armazenamento não puderam ser calculados uma vez que não
se dispunham de medidas de nfvel en poços de observação nas pro
xirnldades dos poços ensaiados.
Â produtlvidade dos poços é bastante varlãvel pois as vg
zões especf ficas (Q,/s) varLam de 0,01 até 48,0 (.m'/h) /m, com mé
a
dla de 4,69 (m',/h),/m. Deve-se frlzar porém, que 758 dos ,dados
de vazão especffica estão compreendidos entre O,OI e 6,20 6'/h)/m,
havendo uma freqtlência ao redor de aPenas 10t para vazões entre
015 e 12 (m"/h),2m. As maiores vazões especÍficas estão compreen
didas entre as profundldades de 20 a L40 m, conforme revelou a
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curva representatfva das ¡nédlas acurnuladas aos valores de vazão
especffica para lntervaLos de I0 m.
A anãlise do comportamento espaclal- das vaäões especÍfÍcas
torna notória a relacão entre os seus altos valores e a presen
ça de fraturamentos, permitindo supor que uma das for¡nas de rg
duzlr os lnsucessos de construþão de poços pouco produtivos se
ja a execução de estudos hfdrogeológicos de detalhe nas áreas
de lnteresse, levando-se em conslderação prlncipalmente os ae
pectos estruturals dos calcárlos.
A melhoría de produtividade dos poços pouco produtivos pe
derla ser obtida por processos ârtificj.ais de aumento da germea
bllldade do reservatório nos arredores do poço pelo mêtodo de
acldtflcação ou ne smo por detonações seguidas de acidíficação.
Através de anállse de regressão entre os valores de trans
mlssividade e de vazão especffica dos poços ensaiados foi obti
da a relação entre ambas, expressa pela equação:

log t = - 0,3'7 + 1.14 J.og Q/s
Assim fol posêfvel a obtenção de um grande número de valo
res de T a partir dos dados de Q,/s, que permitiu a compartÍmen
tação bastante detalhada das frentes de descarga do aquÍfero pa
ra a avaliação dos volumes escoados nos seus exutórios naturais.
¡
T6cnicas utllizando isótopos a.rnbientaÍs tên sfdo emprega
das em investigações envolvendo as águas subterrãneas do aquÍfe
ro JandaÍra. Analisando-se dados de concentrações de n e o18 põ
de-se verificar que o coeficlente angular da reta representati
va da relação entre o¡ e oo18 para águas dos aqufferos JandaÍra
e Açu (6D = 0,55 + 5,6 ûol8) quando. comparado ao da equação de
CRAIG (1961) , "apud" SAI,ATI et a1li (1976), representativa das
ãguas meteóricas (6D = IO + 8,0 ôo18) é relativamente baixo,
aproxl-mando-se do coeficiente angular da reta representativa
das ãguas de açude no EsÈado do ceará (ôD = 0,4 + 4,9 ôol8), con
forme SANTIAGO (1972). Tal fato permite concluir que as águas
armazenadas nesses aqufferos sofreram lntenso processo de evapo
ração antes de aportarem nos resÞecttvos aqufferos. Essa evapo
ração esÈaria contrlbulndo porÈanto para o processo de concen
tração de sals nas porções superficlals doÈ terrenos.
o A anãIlse do comportamento de algumas medidas de salinlda
de expressas pelo Resfduo seco (Rs a llOoc) das åguas de poços
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e caclmbas, comparatlvamente ã pluvlosldade medlda em estações
próxlmas ãqueles, réve1ou uma estreita relação entre ambas: a
sallntdade das águas aumentando paralelamente ã pluvlosfdade.
A menos de uma peguena defasagem no tempo haveria correspondên
cLa, entre os máxlmos valores da pluvlosidade e os valores de
Resfduo Seco. Embora sejam bastante reduzídos o número de pon
tos d'água anallsados e os perfodos pode-se, aceltando-se a e><ls
tência de tal fato, admltÍr que sejâ esse o mecanLsmo pelo qual
se processa a sallnizaÇão das águas subterrâneas do aquÍfero
Jandaíra. Assim, as águas pluviais dissolvendo sais existentes
na carnada não saturada, origínados por processos pedogenét.icos
e concentrados por processos climãticos, seriam responsáveís pe
la sua velculação até a porção saturada do aguÍfero nas épocas
de maLor pluviosidade e recarga do mesmo.
À caracterlzação hidroquí¡nica do aquífero JandaÍra permå
.
t1u vertficar que as águas de ar¡hazenamento são essenclaLmente
bãsicas, com pH variando de 6,5 até 8r9 e apresentam salínidade
bastante elevada, com TsD (total de sais dÍssolvidos) variando
de 270,27 ar-,ê 11 342,00 m9/I, com média de I 793,06 nrg,/l. Em
758 das amostras os valores de TSD variam de 270 ,27 mg/!
até

mg/l havendo estreita relação entre a salinidade das águas e
teor de cloretos. Embora, segundo a classificação proposta por
25OO,OO

CUSTODIO .1L976),

718 das anostras estejam colocadas na categorJ.a

de
de água doce, tem-se 23E das amostras na categoria
água salobra e 5* na categoria de água salgada.
No que se refere ao comportamento espacial da sallnLdade,
expressa em val.ores de TSD, notou-se que de u¡ùa maneira geral
há aurnento de concentração satina em direção aos vales dos prin
ctpais rios tais como o rio ltossoró e Açu e ern direção ao mar,
ou seja. em direção aos exutórios do aquffero, portanto com ten
dência naturaÌ de aumento da concentração salina de montante pa
ra jusante do fluxo subterrâneo. São notórios porén núcleos com
como
sallnidade relâtivanente elevada, tanto junto ao lÍtoral
no lnterlor do domÍnIo. zonas com sallnldade relativamente redu
preferen
zida foram tambérn ldentiffcadas ora junto às áreas
ciais de recarga, ora em áreas próxtmas aos sedlmentos do Grupo
Barreiras e aj.nda em áreas de maior pluviometrla, no ., extremo
oriente do domÍnio.
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os núcleos lltorâneos com concentrações de TSD anor¡nalmen
te elevadas ' que tambén se destacaiam nos mapas de Dureza e de
cloretos, têm provavelmente suas origens na inftuê¡qi¿ ét¡q igu¿5
marinhas. Estas contamlnariam as águas do aquÍfero pelo: seu
avanço para o fnterlor, tanto atravês dos vales doe prlnclpais
rlos por ocasião das marés altas, como através das redes do sls
tema cãrstlco gue, como soe acontecer, são extraordinariamente
desenvolvldas junto ao mar, peJ.o aumento da agresslvLdade das
águas provocado pela mistura que se processa nesses exutór1os.
Os núcleos interlores com concentrações elevadas terÍam sua orÍ
gem na presença de solos salinos da cobertura, além do aumento
natural de concentração de sais, Já no aquffero, devido ã baíxa
velocidade de circulação das águas suhterrãneas nessas ãreas.
o Como a condutívl.dade elétrica [CE) reflete o teor salino
das águas e sendo este de grande lnteresse para o estudo do aar!
fero itandafra, fora¡n feitas diversas anál-ises dê regressão en
volvenilo esta variável, com o objetivo de avaliar as suas rela
ções de dependência com outros parâmetros de interesse. Não fe
ram encontrados no entanto bons níveis de interdependência en
tre a condutlvidade elétrica, tanto con a vazão especÍfica (Øs)
como também com a transmlssívidade (T) . Embora seja bastante re
duzido o coeficlente de correlação encontrado na anãl1se de re
gressão entre esta e a profindir¡ade do nÍr¡el d'água e entre a espessr:ra dos

sedimentós sobrepostos do aquífero JandaÍra, poder-se-Ía dlzer
que a condutlvldade elétrLca se reduz levemente Para valores
crescentes dessas duas variáveis.
À análise de regressão entre a condutiviàade elêtrl-ca e o
Resfduo seco permitiu a obtenção da equação CE = l,O4 Rs, út1l
na determinação de Resfduo seco a partir de vaLores de condutl
vidade eIétrica. Da rnesma forma . foram obtÍdas as equações re

presentatlvas da relação entre a condutlvldade elêtrica(em umho/
cm a 25oc) e a soma de fons (ern mg,/l) para os diferentes gruPos
de águas, a saber:
CE = 0167 (Soma de Íons) - ãguas com dominâncÍa de cloretos;
CE = 0,74 (Soma de fons) - águas com domlnânc1a de bLcarbonatos

e carbonatos;
CE = 0,82 ( Soma de fons) - águas com dominâncla de sulfatos,
CE = 0,68 (Soma de fons) - para todo o conjunto.

e
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A Dureza total das âguas do aquffero Jandafra ê geralmente
elevada, levando a quase totalidade das amostras (968) a serem
classlficadas na categorla de âguas muíto dutas, segundo a clåg
slficação proposta por cUSTõDro & LLAIvIAS (1976) - os valores va
rfam de 85,00 até 6 L86,9o mg/I,com média de 898,L3 'mg/I 'de
equivalente e para 758 das a¡nostras os valores de Dureza
CaCO.,
J'
total estão compreendidos entre 85,00 e I 300,00 mg/1 de CaCot
equivalente, tratando-se essencial¡nente de dureza devÍda a não-

.

carbonatos.

total, da mesma forma
que o TSD e os cloretos tambêm se faz crescente no sentido do
fluxo subterrâneo. Os núcleos de teores elevados correspondem
ãs mesmas ãreas encontradas nos maPas de TsD e de cloretos. É
notór1a a correspondência entre os teores de Dureea total e a
mineralogía dos calcários encontrando-se os altos valores de Du
reza em áreas de dominância dos calcãrÍos afforantes de alta pu
reza, conforne dlstribuição configurada por MENOR et alíi (1980),
O comporÈamento esPacial da Dureza

correspondentes às rochas carbonático-magneslanas com MgO > 2E;
os valores menos elevados são encontrados em ãrêas onde ca > 538
e MgO < 2t, principalmente no extreno leste do domÍnio.
o Relatfvamente aos ânions maiores, segundo a cl;lssificação
proposta por scHoELLER, "apud" cUsTÓDIo & LLAMAS (1976) as águas
do aquÍfero JandaÍra são representadas por 52? de águas cloreta
das, 2I* de águas bicarbonatadas. 6t de águas sulfatadas e 2! 4
de águas mlstas. A distrfbuição dessas ãguas observada através
do mapa de diagramas de Stlff, faz notar que as águas sulfata
das da reglão localizada a noroeste da cldade de Gov. Dix-SePt
Rosado estão assocladas a evaPoritos Presentes naquela região.
de
Nesse sentido é importante destacar também a ocorrêncla
ãguas sulfaÈadas a oeste da Serra ilo Câr¡no, a sudeste de Alto
do Rodrlgues e na área que se estende desde sudoeste até sudes
te de Parazinho, que Podem estar revelando a presença de evapo
ritos também nessas áreas.
A domlnãncia dos cLoretos se efetlva em 62t das amos tras,
das
com teores que vão de 27 r87 até 7 043,40 mg/I. Para 758
amostras os teores de cLoretos são bastante elevados, värl'ando
entre o teor mÍnimo e 950,00 mg,/l.
o Com uma espessura média saturada de 150 rn e porosidade efl
caz de 5 x tO-2 estima-se que as reservas permanentes do aquÍfe
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rþ Jandafra sejan da ordem de
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x

ô?

LO'm'i

reservas requladoras, foram

"¿ls
garantidos por inflltração
øro sendo da ordern & 56,6 x lgom',/a,
efLcaz & 0,9t. ccnsequenterente flca f1><ado o æeflclente de ræatlnentação
anual ørp sendo da ordem de 0'058.
No que concerne ã qualídade das reservas de água do aquÍfe
.
ro Jandaíra pode-se concluir que:
- guanto ã adequação para consumo humano suas ãguas .podem ser
consideradas ínsatisfatórias quando se compafam os teores de
alguns de seus constituf.ntes ou valores de parâmet,ros ffsicoqufmlcos com os padrões estabelecidos em legislação especÍff
ca. Asslm, a salfnl¿lade das ãguas expressa em TSD, ultrapassa
o valor máximo permlssÍvel em 698 das amost.ras i a Dureza tg
tal é superior ao máximo tolerado em 958 das amostras; o teor
de Magnésio é superíor ao. permitj.do em 778 das amostras; o
teor de f1úor em 968 das amos tras se situa forà do .intervalo
reco¡nendad.o para a região (610 - 8,0 mg/L de F-1), e o
teor
de blcarbonato é superior ao máximo permissÍvel em 5t*
das

avalladas

amos

tras i

Teores eLevados de nLtrato revelam processo de polulção das
águas por substâncias orgânícas.. Em 208 das amostras . o teor
de nltrato é superior ao máxlmo permissfvel de 45 nrgll de n!
trato (em mg/l de UOr-l) . Essas amostras correspondern a poços
da zona rural, Iocallzados nos campos de pastagem ou nas prg
ximidades de curraÍs. A anãllse desses poços leva a supor os
segulntes mecanisr.los de poluição: ausência de quarneclrrÞnto de'
tampä na'boca dos poços, boca do poço sltuada abaixo da super
fÍcie do terreno e ausência de cimentação de proteção na parte superior do poço. Tais situaçóes permitiriam o acesso de
águas poJ-uÍdas dÍretamente, pelo interior do poço, ou lndlre
tamenÈe, pelo furo não cimentado, ãs águas do aquÍfero. Culda
dos especiais deverão portanto ser tomados quando do revesti
nento do furo, cimentações e da lnstalação dos equipamentos
de bombeamento aIém do estabeleclmento efetlvo de perÍmetro
de proteção da captação para garanÈir a preservação da quali
dade das águas extraÍdas.

- no que diz respeito à utilização para fins de lrrlgação pode
-se constatar que, de acordo con a classÍficação 'do Unlted
StaÈes salinity Laboratory (USSL), 51t das a¡nostras de águas
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do aguffero JandaÍra se enquadram na classe CaSl, seguLndo-se
a classe C4g2 com 25E. fsto slgnlflca que a máforia das ãguas
apresenta alta salfnldade e relatívamente haLxo ri.sco em sõ
dior'podendo ser apllcadas somente em culturas con alta tole
rãncia aos saLs e em soLos de alta permeabilidade e boa dre
nagem, devendo-se utÍlizar água em excesso para promover a li
xtvlação dos mesmos. A apllcação., portanto, das ãguas do aqu!
fero Jandaíra para irrlgação deverá ser precedf.da de estudos
pedológlcos de detalhe da área a ser f,rrf.gada, e

- para consumo índustrlal, as águas do aquÍfero JandaÍra não
são recomendadas sem que se as submeta a tratamento prévio '
devido principalnente ao seu caráter lncrustante evidenciado
pelos baixos valores do ÍndÍce de establlidade do carbonato
de cálcio (IE) aqui,, calculado segundo'RYZNAR (19441 , que va
rLam de 4168 até 9,57, com um valor mêdio de 7.69, revelando
gue a maloria das águas tem caráter francamenÈe inctust,ante.
Para adequá- Ias ao uso lndustrial seria necessár1o trat,anento
prêvfo especÍfico segundo o tipo de lndústria ou Processo in

dustrial uti li

z

ado.

base nos mapas hJ-droquÍmicos elaborados neste estudo.
é possfvel o conhecimento aprJ.orÍstico da composição quÍmica
aproxinada e das caracterfsticas ffsÍco-guimlcas das ã.guas de
novos poços a serem const,ruÍdos, tornando-se asslm posslvel a
previsão da qualidade das åguas a serem explotadas. Tal conheci
mento prévio será útiI no planejamento do aproveitanento dos rg
cursos hÍdricos subterrãneos do aquÍfero JandaÍra . e tmesmo. no
planejamento do uso e ocupação do solo, adequando, quando ne
das
cessário, as atLvidades e ocupações humanas à qualidade
águas disponlveís.
.
No que se refere ã explotação das ãguas do aquÍfero JandaÍ
ra, no seu donÍnlo pertencente ao Estado do Rfo Gra¡ide do Nor
te, correspondente a 90* da sua superfÍcie, foram cadastrados
853 poços tubulares que captam suas águas, construfdos até 1979,
equivalent.es a 658 dos poços construfdos naquele estado. Entre
os poços cadast,rados, ?2t (615 poços) são de inÍclativa pârticu
(529
Iar e 25t (2J.? poços) são poços públicos, sendo que 62t
poços) se encontram em operação e 19t (158 poços) foram abando
Com
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nados. As princlpals causas de abandono foram a reduzlda vazáo
de produção, ocaslonais desmorona¡nentos das paredes do furo
guando não revestidos e, menos freqllentenente, a alta salini
dade das águas produzldas,
o
Os poços tubulares são geralmente construÍdos pelo sistema
percusslvo a cabo tendo:se reglstrado profundidade máxima de
300 m. O malor valor encontrado para as vazões fol de 40 m3/h. ,
porén em 95? dos poços a vazão não ultrapassa tO m37tr,
Os nÍve1s estáticos estão ã profundidade mäxima de 45 m para
758 dos poços .
.
Como equlpamento de bombeamento são utilizados cataventos
em 338 dos poços, seguÍndo-se o sistema "air lift" em 228 e bom
bas lnjetoras em 179 dos poços; bombas submersÍveis são instala
das em apenas 38 dos poços construÍdos.
Nessas condíções o volume de águas anualmente explotadas ê
da ordem de 3,6 x 106m3 (em 1979)
o A pertinência da área ao PolÍgono das Secas e as dificulda
des da obtenção de água de melhor qualidade premem que se
as
utj.Iize para os mais diùersos fins, tendo sidó desprezadas å.s
llmitações de uso baseadas ern parâmet,ros legais.
Há bastant,e dificuldades em definÍr a destinação especÍfi
ca, em termos de volumes explotados, uma vez que em uma grande
quantldade de poços a ãgua é utiLÍzada para fins múltiplos sem
contudo haver controle de elementos que possam permitlr o cáIcu
1o dos volumes de cada destinação. As lnformações l-evantad.as, no
ent,anto. permitlram identificar alguns usos, tendo-se 378 do vo
lume explotado com desttnação para uso doméstico e animal, 23 ã
para uso agropecuârlo e 13t para uso excluslvamente doméstico,
entre outros. Deve-se ressalt,ar no entanto, que é expressivo o
volume destinado ao uso na pecuária uma vez que as águas expJ.g
tadas atravês dos poços para abastecimento público e que repre
sent¿m238 dos volumes, têm flns múltlplos, j.ncluindo-se portån
to também aqui o uso na pecuária.
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