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RESUMO 

O estudo hidrogeológico dos aqüíferos cársticos vem crescendo em importância ao 

passar dos anos, devido a fatores como colapso no abastecimento de água, 

estiagens prolongadas e redução do volume dos principais reservatórios. A seguinte 

pesquisa foi desenvolvida na região de Quixeré dominada principalmente por 

calcários representados pela Formação Jandaíra. O objetivo principal refere-se ao 

conhecimento hidrogeológico do aqüífero Jandaíra. Baseou-se na compreensão das 

características do meio carstico para identificar as rotas de fluxo das águas 

subterrâneas e suas zonas de recarga e descarga na área mapeada. Para o estudo 

detalhado dos aqüíferos carsticos foi necessário compreender e ampliar os 

conhecimentos do seu funcionamento hidráulico através dos níveis 

potenciométricos, influência das feições carsticas (Dolinas, sumidouros e cavernas), 

estruturas geológicas (falhas, fraturas e juntas), estudo preliminar do balanço 

hídrico, e conseqüentemente interpretação da dinãmica do fluxo das águas 

subterrâneas e das vazões dos poços presentes na região através do mapa 

potenciométrico e de vazão. As análises físico-químicas apresentam média de 1819 

pS/cm o que representa um padrão inadequado ao consumo humano. Já nas 

análises de PH, os valores permaneceram abaixo de 7 registrando características 

levemente ácidas. O contexto estrutural evidenciado pelo levantamento das atitudes 

das fraturas mostrou que o principal trend segui as direções NW-SE e NE-SW. Os 

resultados obtidos pelo mapa potenciométrico do aqüífero cárstico Jandaíra 

mostraram que o fluxo se comporta de forma divergente na porção noroeste da área 

mais precisamente nos distritos de Santa Terezinha, Lagoinha e Maria Preta, 

evidenciando uma zona de recarga e um fluxo denotando uma direção preferencial 

para sudeste em direção ao distrito de Salve bom Jesus. Na porção zona norte-

nordeste da área mapeada nos distritos de Lagoa Velha e Nova caracteriza-se por 

uma zona de convergência de fluxo evidenciada por níveis estáticos profundos e 

baixa recuperação hídrica do aqüífero Jandaira. 

Palavras-chave: Aquiferos carsticos. Mapa. Águas subterrâneas. Fluxo 
potenciométrico. 



ABSTRACT 

The hydrogeological study of karstic aquifers has been growing up in such 

importance over the years, due to the facts such as water suppiy collapse, prolonged 

drought and volume reduction of the main reservoir. The following search was 

developed in the Quixere region mainly dominated for limestones represents by 

Jandaira Formation. The foremost goal refers to hydrogeological knowledge from 

Jandira aquifers. R was based on understanding the characteristics of the karst 

environment for identify the groundwater flow paths and their recharge and discharge 

zones in the mapped area. For a detaiied study of karstic aquifers it was necessary 

understanding and increase the knowledge of function its hydraulic operation through 

the potentiometric levels, influence of karstic features (sinkholes, sinks drain and 

caves), geological structures (faults, fractures and joints), preliminary study of hydric 

balance, and consequently groundwater interpretation of flow dynamics of the wells 

present in the region through the potentiometric and flow map. The physico-chemical 

analysis present avarege of 1819 pS/cm which represents an inappropriate patern for 

the human consume. In the PH analyzes, the values remain below 7 indicating 

sligthtly acidic characteristics. The structural context evidence by the survey of 

fractures behavior shows that the main trend follows the direction NW-SE and NE-

SW. The results obtained by Jandira karstic aquifers potentiometric map demonstrate 

that the flow behaves differently in the northwest portion of the area more precisely in 

the districts of Santa Terezinha, Lagoinha and Maria Preta, evidencing a recharge 

zone and a flow denoting a preferential direction to the southeast towards the district 

of Salve Bom Jesus. In the north-northeast portion of the mapped area in the districts 

of Lagoa Velha and Nova, it is characterized by a zone of convergence of flow 

evidenced by deep static leveis and low water recovery of the aquifer Jandaira. 

Key-words: Karstic aquifers. Map. Groundwater. Flow potentiometric. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na região do semi-árido cearense a população enfrenta grandes 

dificuldades ligadas à falta de água e, conseqüentemente, à fome, ocasionados 

pelos freqüentes períodos de estiagem, que são caracterizados por um regime 

irregular de chuvas, agravados por um clima bastante severo com temperaturas 

altas e grande taxa de evaporação dos mananciais superficiais que reflete no pouco 

volume hídrico armazenado nos reservatórios da região, e conseqüentemente 

provoca crise no abastecimento e políticas de redução de consumo. Dentro dessa 

questão aumenta a importância da água subterrânea, que representa para a 

população um recurso essencial para sua sobrevivência, da colheita e dos rebanhos. 

Devido a essa realidade, desde o início do século 21, a cada nova seca, 

as iniciativas governamentais promovem, entre outras medidas emergenciais, 

programas de perfuração de poços na tentativa de aumentar a oferta de água e 

minimizar o sofrimento da população. 

Devido essa crescente demanda por água subterrânea para diversas 

finalidades sejam elas irrigação, consumo humano, industrial ou uso na pecuária 

etc.: 

Segundo Silva (1997) os sistemas cársticos vêm tendo uma crescente 

importância como reservatório de água subterrânea, isso se deve ao fato de que as 

regiões cársticas normalmente são áreas de grande interesse econômico e 

hidrogeológico porque, na maioria das vezes, possuem bons solos agricultáveis, não 

apresentam drenagem superficial, possuem valiosas reservas de água no subsolo e 

tem grande importância ambiental. 

Embora existam muitas pesquisas e trabalhos em diversas regiões 

cársticas do mundo, os seus resultados não podem ser extrapolados ou aplicados 

para todos os carstes conhecidos, uma vez que as suas características 

geomorfológicas e hidrogeológicas variam de um lugar a outro. Assim em cada caso 

estudado, as técnicas de prospecção devem ser adaptadas todas as condições 

locais de clima, geomorfologia, hidrografia, geologia e hidrogeologia (SILVA, 2008). 

As regiões cársticas (Figura 1.0) caracterizam-se por apresentar pouca 

drenagem superficial, sendo que a circulação se dá internamente ao maciço rochoso 

através de pequenas fraturas na rocha até atingir canais mais desenvolvidos. Na 

chapada do Apodi região do presente trabalho não possui drenagens superficiais 
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devido ao relevo plano, mas principalmente pela presença das feições cársticos 

onde as precipitações se infiltram diretamente nos sumidouros, dolinas e cavernas 

existentes. 

O aquífero Jandaíra é a principal unidade hidrogeológica da área de 

estudo. É classificado como aquífero livre, cárstico-fissural, encontra-se atualmente 

em fase de intensa explotação, atráves de poços tubulares e cacimbas, 

principalmente para uso agrícola (fruticultura irrigada). 

No presente trabalho refere-se a estudos de hidrogeologia e geologia no 

aquífero cárstico Jandaíra que se localiza na região de Quixeré-CE, com intuito de 

ampliar os conhecimentos do seu funcionamento hidráulico, as relações entre o 

desenvolvimento dos processos de carstificação, as estruturas geológicas, e a 

dinâmica do fluxo das águas subterrâneas e as vazões dos poços presentes na 

região. 

Figura 1.0- Distribuições dos sistemas cársticos nos estados do Brasil. 
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Fonte:  http://sj.aracaju.zip.net/arch2015-01-01  2015-01-31.html 
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2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

O município de Quixeré situa-se na região do Baixo Jaguaribe, porção 

nordeste do estado do Ceará (figura 1.1), limitando-se com os municípios de 

Limoeiro do Norte, Jaguaruana e Russas, e com o estado do Rio Grande do Norte. 

Compreende uma área de 613,5 km2, localizada nas cartas topográficas Quixeré 

(SB.24-X-C-III), Aracati (SB.24-XA-VI) e Limoeiro do Norte (SB.24-X-C-II). Quixeré 

possui uma distância de 212,1 km de Fortaleza, a partir de Fortaleza o acesso ao 

município de Quixeré pode ser feito por via terrestre, através da rodovia 

Fortaleza/Jaguaribe (BR-116), logo depois foi utilizado a CE358 e por ultimo a CE-

266 até a sede municipal, para acesso a área de estudo utilizou-se a CE-377. Os 

demais povoados, vilas, sítios e fazendas são acessíveis através de estradas 

estaduais e municipais, asfaltadas ou carroçáveis. 
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Fonte:Elaborado pelos autores 
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Tabela 1.0 - Coordenadas UTM da área de estudo com utilização do Datum SIRGAS 
2000. 

VERTICE UTM (E) UTM (N) 

620000 9440000 

B 630000 9440000 

630000 9430000 

D 620000 9430000 

Fonte: Elaborado pelos autores 

3 OBJETIVOS 

Os objetivos desse trabalho de graduação foram subdivididos em geral e 

específicos e serão apresentados nos itens a seguir: 

3.1 Geral 

Realizar mapeamento das feições cársticas e estruturais com objetivo de 

reconhecimento geológico e hidrogeológico da área de estudo. 

3.2 Específicos 

1. Realizar mapeamento geológico/estrutural e medições nas feições carsticas 

2. Elaboração e interpretação dos mapas potenciométricos e de vazão que 

servirão de parâmetro para avaliação das principais direções de fluxo no 

aquífero 

3. Identificação de zonas de recarga, descarga e divisores de águas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho contou com as seguintes etapas: 

4.1 Etapa pré-campo 

4.1.1 Levantamentos Bibliográficos 

Esse levantamento se baseia desde a etapa pré-campo até a finalização 

do relatório, onde foi realizada a leitura de trabalhos publicados, desde artigos, 

relatórios de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado focando 

sobre o funcionamento do aqüífero cárstico na área estudada e outros aspectos 

geológicos da Bacia Potiguar, usando-os como base teórica para auxiliar no seu 

desenvolvimento. Incluem também produtos disponibilizados por órgão 

governamentais como COGERH, INPE, CPRM, FUNCEME e PETROBRAS. 

4.1.2 Aquisições de dados Pré-Campo 

Consta da utilização de imagens do Google Earth e outras imagens de 

satélite, uso de dados de nível estático de poços presentes em planilhas adquiridas 

com autorização da COGERH, onde essas planilhas foram úteis para preparação de 

mapa base de localização e posteriormente para elaboração dos mapas 

potenciométrico e de vazão. 

4.1.3 Etapa de Campo 

Esta etapa foi realizada no período de 01/07 a 09/07 de 2017 e se baseou 

em um mapeamento geológico propriamente dito buscando um resultado 

cartográfico na escala de 1:60.000, teve como objetivo o reconhecimento geológico 

e hidrogeológico da área de estudo bem como observação das relações de 

desenvolvimento das feições cársticas (sumidouros, dolinas etc.). Foram efetuadas 

medidas de atitudes em estruturas geológicas como: fraturas e acamamentos nos 

calcários com auxilio da bussola tipo Bruton. Foi realizadas medidas dos níveis 

estáticos dos poços através do medidor eletro-sonoro JACIRE, com alcance de 30 
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metros. Esse equipamento foi cedido pelo Laboratório de Hidrogeologia do 

departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará, e as medidas de 

altura da boca foram feitas com trena manual de 3 metros. Foi feito o 

georreferenciamento dos poços com Gps modelo Garmin Etrex, nas medidas de PH, 

Condutividade elétrica e temperatura utilizou-se o medidor sonda OAKTON 

Waterproofph/CON 300 Meter. A elaboração e interpretação do mapa potenciômetro 

se deram no software (Sufer 12). Com utilização da base de dados de poços 

cadastrados pela COGERH foram adicionados no programa através de planilhas 

com identificação de cada poço por seu respectivo código. Ao todo foi usado para 

elaboração do mapa potenciométrico 14 poços cadastrados com código (COCAS), e 

42 poços sem registro intitulados (PSRA) onde esses dados de nível estático 

atualizado e suas cotas altimétricas foram coletados durante o campo no período de 

01/07 a 09/07 de 2017. 

4.1.4 Etapa pós-campo: compilação e Tratamento de dados 

• Elaboração do mapa potenciométrico e de vazão 

Os valores de NE usados são de poços cadastrados (COCAS) pela 

Cogerh e foram aproveitados somente os dados de NE dos poços do período 

chuvoso entre fevereiro e julho de 2017, esse procedimento foi à forma mais 

coerente para a construção do mapa potenciométrico, e foi utilizado o valor da carga 

hidráulica em cada poço obtido a partir da subtração do valor da cota da boca do 

poço menos o valor da profundidade do nível estático subtraindo esse valor da cota 

altimetrica que foi coletada através do GPS modelo Garmin Etrex. Com  utilização do 

programa (Sufer 12), foi utilizado o método da interpolação Krigagem ordinária, onde 

foram traçadas isolinhas e foi construído o mapa potenciométrico do aqüífero 

Jandaira numa área de 10 x 10 km localizada no município de Quixeré-CE. Na área 

de pesquisa foi observado 110 poços presentes, 58 poços cadastrados e 52 poços 

não cadastrado, mas para confecção do mapa de vazão, foram aproveitados 54 

poços cadastrados que possuíam dados de vazão que é o parâmetro essencial para 

o devido estudo, os dados foram interpolados pelo método krigagem ordinária 

usando o software (Sufer 12), gerando isolinhas com intervalos de 30 metros 

representando o comportamento da vazão na área de estudo. 
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• Mapa Geológico-Estrutural com Feições Cársticas 

Foi realizada medições de comprimento, largura e ângulo de abertura de 

estruturas cársticas: sumidouros, dolinas, etc. Anotação em planilhas dessas 

medidas e identificação de fraturas em cada afloramento para posteriormente 

tratamento de dados e elaboração do mapa. Com  auxilio do programa (Stereonet 

9.0) foi definido as direções preferenciais das fraturas, que são dados importantes 

para elaboração do diagrama de roseta onde essas atitudes serão adicionadas no 

mapa, o processamento do mapa geológico estrutural com feições cársticas na 

escala de 1:60.000 se deu no software (Arc gis 10.3), com uso da imagem DEM 

SRTM para definição da falha de Tiradentes onde foi usado o angulo azimutal 315° 

de iluminação através da ferramenta "Hillshade" proporcionando um melhor realce 

da estrutura e com esse mesmo tratamento dessa imagem foram vetorizados os 

lineamentos estruturais. 

• Análise dos resultados e elaboração da monografia 

A análise do mapa potenciométrico e de vazão, identificação e avaliação 

das principais direções de fluxo do aquífero cárstico, divisores de águas, zonas de 

recarga e descarga. 
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5 CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ 

5.1 Aspectos Socioeconômicos 

A região atual de Quixeré possui uma área de 613, 578 Km2  e começou a 

ser habitado por volta de 1840 dando inicio a um povoado com o nome de Tabuleiro. 

Era um dos principais distritos de russas e em 4 de dezembro de 1933 é elevado a 

categoria de vila conseguindo sua autonomia e mudando seu nome para o atual. De 

acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e estatístistica, o município possui conforme pesquisa feita em 2010 

uma população de 19.412 pessoas, possui uma estimativa para 2017 de um 

crescimento populacional para 21.876 pessoas, isso pode ser refletido na sua 

densidade demográfica que alcança 31,69 hab/km2  a maioria da população é 

masculina e residente na zona rural, o salário médio por habitante é 1,7 salários 

mínimos sendo que 49,1% tem rendimento mínimo de um salário mínimo. 

A agricultura de subsistência ou irrigada é a principal atividade econômica 

destacando-se culturas de banana, manga, mandioca, melão, feijão, hortaliças, 

monocultura de algodão, abacate, cana-de-açúcar, castanha de caju e frutas 

diversas. Na pecuária foi visto criações de gado leiteiro e para corte, ovinos, suínos 

e aves. A região possui uma vertente econômica ligada ao beneficiamento do 

calcário para várias finalidades como: Cal, blocos para construção de estradas, na 

fabricação de cimento e ate produtos usados para fertilização dos solos. 

5.2 Clima 

O clima em Quixeré é tropical quente e úmido, segundo Koppen (1948) 

chove pouco no inverno em comparação com o verão. De acordo com Kõppen o 

clima é classificado como Aw. 27.7 °C é a temperatura média em Quixeré. (Figura 

1.2) 

Conforme dados do Instituto nacional de pesquisas espaciais (INPE), o 

clima em Quixeré tem como características as temperaturas que variam, em média, 

de 24°C a 34°C, e a precipitação de chuvas em torno dos 750 mm anuais segundo 

os dados da FUNCEME a partir de uma série de dados de 30 anos observados. 

(Figura 1.3) 



Figura 1.2- Gráfico de temperatura e precipitação do município de Quixeré. 
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Figura 1.3 - Série histórica de precipitação do município de Quixeré com mais de 30 

anos de dados observados. 
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5.3 Solos 

O município de Quixeré conta com a presença de variados tipos de solos, 

nos quais são propícios em determinadas localidades e são influenciados por fatores 

como clima, relevo, vegetação e presença de água que são fatores responsáveis 

pelo intemperismo na rocha e transformações pedogenéticas, nas regiões próximas 

ao rio Jaguaribe é predominante a presença do tipo Neossolo Flúvico, é muito 

comum na região de Quixeré mais não abrange a área de estudo, pois a área 

mapeada se encontra em cima da chapada do Apodi, ou seja, não compreende os 

neossolos flúvicos. 

De acordo com Oliveira et al. (1992) apud Guerra e Botelho, (2003) os 

vertissolos são solos argilosos e proveniente do calcário Jandaíra onde a ocorrência 

desse tipo de solo está associada ao seu material de origem, é derivado de rochas 

básicas, calcários ou sedimentos argilosos ricos em cálcio e magnésio são vistos na 

região em relevos mais planos e nas vertentes da escarpa da chapada do Apodi. 

Os Cambissolos compreendem solos constituídos por material mineral, 

com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde 

que em qualquer dos casos não satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem 

enquadrados nas classes Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos, Organossolos. 

Têm seqüência de horizontes A ou hístico, Bi, C, com ou sem R.(EMBRAPA, 2006) 

Esses solos podem sofrer grande variação devido ao clima, material de 

origem e das formas do relevo suas características podem variar de um lugar para 

outro. Esses solos podem ter boa drenagem, sua cor pode variar de amarelado ate 

vermelho escuro e de alta a baixa saturação por bases. 

O Cambissolo Háplico em geral, são solos minerais não hidromórficos 

pedogeneticamente pouco evoluídos, com pequena variação textural ao longo do 

perfil, caracterizados por possuir um horizonte B incipiente (Bi) e pela presença de 

muitos minerais primários de fácil intemperização. (ANA, 2010) 

São solos de textura média, em geral argilosa, com teor de argila 

relativamente uniforme em profundidade, de coloração cinza-claro ou creme e 

encontram-se a uma profundidade de 0,5 m a 1,0 m, freqüentemente associados a 

afloramentos dos calcários. (ANA, 2010) 

Cambissolo eutrófico (Figura 1.4) são solos de fertilidade média a alta, 

dependendo da sua profundidade, da declividade do terreno, do teor de silte e do 
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gradiente textural, esses solos são apropriados para lavouras e culturas de ciclo 

longo (algodão arbóreo, coco e caju), não se prestando para a prática da silvicultura. 

A associação de Cambissolo eutrófico com horizonte A fraco a 

moderado, textura argilosa, fase caatinga hiperxerófila, relevo plano substrato 

calcário. Esta associação se origina predominantemente de litotipos da Formação 

Jandaíra (k2j) representados por calcarenitos e calcilutitos bioclásticos, cinza claro e 

amarelados, presentes na área de estudo. 

Figura 1.4 - Na área de estudo encontrou-se solo do tipo cambissolo eutrófico de 

textura média a fina, em geral argilosa, com teor de argila de coloração cinza a 

amarelado. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

5.4 Vegetação 

Predomina na área mapeada a caatinga arbórea (floresta caducifólia 

espinhosa), e a caatinga arbustiva densa com manchas abertas. No vale do rio 

Jaguaribe e em seu entorno podem ser vista porções de mata ciliar (floresta mista 

dicótilo-palmácea) ao longo das drenagens, são as vegetações típicas no municipio 

de Quixeré. 
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A área de estudo tem como vegetação predominante a caatinga 

Hiperxerófila (Figura 1.5) de porte arbóreo e arbustivo. A caatinga apresenta 

algumas características relacionadas com adaptações ao clima e mecanismos 

diferentes de absorção e retenção de água por parte dos solos, caracterizando-se 

por perder suas folhas no período seco. 

No período seco, os solos ficam sem cobertura vegetal e expostos a 

radiação solar proporcionando uma reflectância maior, sendo assim, estas áreas são 

classificadas como solo exposto. No período chuvoso a vegetação começa a crescer 

novamente transformando a paisagem da caatinga e sua reflectância é menos 

significativa, fazendo com que nessas áreas sejam identificados os tipos de 

vegetação e o seu porte. De acordo com Braga (2003) o tempo de resposta da 

vegetação de caatinga à precipitação é de apenas 01 (um) mês. 

Figura 1.5 — A vegetação encontrada na área de estudo é caatinga Hiperxerófila de 

porte arbustivo. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5.5 Geomorfologia 

A Bacia Potiguar caracterizada pelo relevo da chapada do Apodi (Figura 

1.6) possui uma topografia relativamente plana, é formada por sequências 

sedimentares constituídas principalmente pelos arenitos da Formação Açu e os 

calcários da Formação Jandaíra, onde essas formações mergulham suavemente em 

direção ao oceano. As rochas aflorantes na superfície da chapada são basicamente 

representadas pelos calcários da formação Jandaíra e em algumas porções são 

recobertas pelos sedimentos da Formação Barreiras alcançando cotas de 100 a 140 

metros, também são vistas outras feições adjacentes às chapadas como as cuestas 

e os vales dos rios Jaguaribe, Apodi-Mossoró e do rio Açu. 

Na área de estudo está localizada na chapada do Apodi, possui relevo 

quase plano com desníveis suaves, e estar situada sobre uma superfície estável 

caracterizada pelos calcários da Formação Jandaíra. 

Três feições morfológicas principais podem ser destacadas, como pode ser visto na 

área de estudo: 

1) Os Vales do rio Jaguaribe a oeste, com cotas que variam de O na linha costeira 

até 50 m; 2) As Encostas da Chapada, numa faixa de cotas compreendidas entre 50 

e 100 m, intermediária entre os vale do rio Jaguaribe e a Chapada do Apodi. Nessa 

faixa, com largura que varia de 10 km a 25 km, a declividade do terreno supera os 5 

m/km e possibilita o desenvolvimento de uma rede de drenagem superficial marcada 

pela presença de vários riachos. Esses riachos escoam, a partir da Chapada, 

principalmente para leste em direção ao vale do Apodi e para norte em direção ao 

oceano. 3) A Chapada do Apodi, cujo relevo se desenvolve entre as cotas de 100 m 

e 150 m aproximadamente, apresenta declividades inferiores a 2 m/km na qual 

praticamente inexiste rede de drenagem superficial. Essa ausência de rios e riachos 

sobre a Chapada é explicada pelo fato de existirem inúmeros sumidouros cujo 

desenvolvimento foi condicionado por fenômenos cársticos que atuaram sobre os 

calcários da Formação Jandaíra. (ANA, 2010) 

No Ceará, a Chapada do Apodi compreende área de 2.421,8 km2, 

englobando terrenos dos municípios de Aracati, Jaguaruana, Quixeré, Limoeiro do 

Norte, Tabuleiro do Norte, Alto Santo e Potiretama (COSTA, 2009). 
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Figura. 1.6 - Geomorfologia da Bacia Potiguar (Bloco Diagrama) F1: Vale do Rio 
Açu, F2: Vale do Rio Apodi-Mossoró, F3: Vale do Rio Jaguaribe. 
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Fonte: (Modificado de MAIA et al, 2012) 

5.6 Hidrografia 

Uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem (Figura 1.7) de um curso 

de água refere-se ao conjunto do território e de rios afluentes que fazem a drenagem 

das águas para esse curso de água estrutural, que costuma desaguar num oceano. 

A formação da bacia é feita através dos desníveis dos terrenos que orientam os 

cursos da água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas. Essa área é 

limitada por um divisor de águas que separa as bacias adjacentes e que pode ser 

determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais, originárias de qualquer 

ponto da área delimitada pelo divisor, saem da bacia passando pela seção definida e 

a água que precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento na 

seção considerada. 

A drenagem superficial da bacia do Jaguaribe fica restrita à faixa que se 

desenvolve na área de afloramento do arenito Açu inferior desde o sopé da Chapada 

do Apodi abordando a planície fluvial até o vale fluvial onde são vistos os rios 

Jaguaribe e Quixeré. 

1. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr°/0C3%A1fica>. Acesso em: 

20.Mar.2017. 
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A região de Quixeré abrange duas bacias hidrográficas, onde nesse 

contexto, se distribui as redes de drenagens e corpos d'agua superficiais, que são: 

Bacia do rio Jaguaribe: em sua área a oeste, drena os cursos d'água 

originados nas vertentes ocidentais da cuesta da Chapada do Apodi. São riachos 

temporários, de pequena extensão e forte declividade, cujas nascentes são 

condicionadas por fontes que emergem nas encostas a partir do calcário Jandaíra, 

nos períodos de recarga. Muitos desses riachos formam lagoas na sua parte 

terminal, antes de alcançar o rio Jaguaribe. É o caso das lagoas que se observam a 

noroeste, no trecho situado entre os municípios de Jaguaruana, Russas e norte de 

Quixeré e também a sudoeste, no município de Tabuleiro do Norte, onde se 

encontra a lagoa da Salina. Nessa bacia hidrográfica a drenagem superficial e 

subterrânea se realiza sobre os arenitos da Formação Açu aflorante e sobre 

folhelhos e siltitos da Formação Quebradas. (ANA, 2010) 

Bacia do Riacho Mata Fresca: bacia de drenagem onde as águas 

precipitadas situam-se entre as bacias dos rios Apodi-Mossoró e Jaguaribe. Essa 

bacia, de domínio da União, se inclui em uma região de fronteira entre os Estados do 

Ceará e Rio Grande do Norte. No Ceará, engloba parcialmente os municípios de 

Jaguaruana, Quixeré, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte; no Estado do Rio 

Grande do Norte são incluídas partes dos municípios de Dix-Sept Rosado, Baraúna 

e Mossoró. Duas zonas de drenagem distintas podem ser visualizadas dentro dessa 

bacia: (ANA, 2010) 

A área mapeada encontra-se em uma zona cársticas em drenagem 

superficial, que se localiza sobre a chapada do Apodi onde essa porção é formada 

por uma superfície estrutural plana. Esta superfície apresenta mergulho inclinado na 

direção geral NE, exibindo inúmeras pequenas depressões isoladas, conhecidas 

como dolinas que na verdade são aberturas formadas por fenômenos cársticos. 

Nossa área não apresenta drenagens superficiais, pois as águas precipitadas pelas 

chuvas se infiltram diretamente nos sumidouros e cavernas existentes. 
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Figura. 1.7 - Disposição da bacia hidrográfica, com representação dos seus 

elementos cársticos formadores. 

Fonte: geografiamazucheli. blogspot.com  br201 21 Oaqu iferos. htm I 

6.SISTE MAS CÁRSTICOS 

O vocábulo "carste" é a tradução derivada da palavra da língua Iugoslava 

"karst" que significa "campo de pedras de calcário". (SILVA, 2008) 

Sistemas cársticos são formados pela dissolução de certos tipos de 

rochas pela água subterrãnea. Considera-se rocha solúvel aquela que após sofrer 

intemperismo químico produz resíduo solúvel. Entre as rochas mais favoráveis a 

carstificação encontram-se as carbonáticas (calcários, mármores e dolomito) cujo 

principal mineral calcita e/ou dolomita dissocia-se nos ions Ca2+ ou Mg2+ e CO2-

pela ação da água. Os calcários são mais solúveis que os dolomitos, pois a 

solubilidade da calcita é maior que a da dolomita. (Suguio.k, 2003) 

Os sistemas cársticos se desenvolvem em condições especiais, em áreas 

de clima quente e úmido onde a precipitação é mais prepoderante que a evaporação 

e o intemperismo são tão rápidos que permitem o pleno desenvolvimento do carste. 
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Durante o intemperismo químico ocorrem reações químicas, uma delas é 

a dissolução que é geralmente o primeiro estágio. 

O volume do material dissolvido depende da quantidade e qualidade da 

água envolvida e da solubilidade do mineral. (Suguio.k, 2003) 

Podemos perceber que as dissoluções provocadas pela água nas rochas 

calcárias e fissuradas é o fator importante na definição e formação do carste. As 

águas precipitadas infiltram nos condutos localizados (sumidouros), e se armazenam 

e circulam entre os fraturamentos e descontinuidades rochosas provocando uma 

maior dissolução e conseqüentemente evolução do carste. 

As rochas carbonáticas são modeladas pelas águas e as infiltrações onde 

à grande variabilidade espacial da permeabilidade e da capacidade de infiltração, 

que é muito maior nos meios cársticos que em outros meios permeáveis. 

Uma bacia hidrológica cárstica é influenciada a partir de uma bacia fluvial 

que drena rochas carbonáticas. Fatores geológicos, destacando-se os 

estratigráficos, estruturais e petrológicos são de suma importância na paisagem 

cárstica (SILVA, 2008) 

6.1 Processos de Carstificação 

O processo básico (Figura 1.8) que provoca a geração das formas 

cársticas em regiões calcárias pode ser sintetizado pela equação: 

H2O + CO2 + CaCO3 = 21-1003-  Ca2+  

A água de chuva ou de corpos d'água superficiais absorve dióxido de 

carbono (002) na atmosfera e se torna ácida devido à formação de ácido carbõnico 

(H2003). Esta água ao entrar em contato com a rocha é capaz de dissolver o 

calcário, no entanto, ao penetrar no solo e absorver ainda mais dióxido de carbono 

associado a raízes de plantas e ao húmus, a água torna-se ainda mais ácida e apta 

a dissolver o calcário e alargar as fraturas da rocha. (MMA, 2011). 

Dessa forma, o processo principal de formação do relevo cárstico é a 

dissolução da rocha através do tempo geológico, de forma que a grande maioria das 

paisagens é gerada principalmente por processos erosivos. Também apresenta um 
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conjunto de formas típicas, tais como dolinas (depressões fechadas), vales cegos, 

paredões, abrigos rochosos, lapiás (sucos, ranhuras e canais de dissolução na 

rocha) e sumidouros (onde a drenagem superficial adentra para o meio subterrâneo). 

Figura. 1.8 - Esquema do processo de dissolução e precipitação das rochas 

carbonáticas. 

1 — estalactite; 2 	cortina: 3 	coluna. 4 -- canudo (estalactite) i 5 — estalagmites: 
6 — helictite; 7 — flores de aragonite: S -- • cascata de pedra: 9 -- cristais "dente-de-cão'; 
10 — pérolas de caverna; 11 — 	 — represas do travertino 

Fonte: (Cavernas Brasileiras; Clayton f. Lino; João Allievi). 

6.2 Formas cársticas 

Os cárstes são sistemas bastante complexos e heterogêneos e são 

formados por um conjunto de fenômenos cársticos, agrupados em sistemas 

cársticos, que se formaram em conseqüência da existência de estruturas menores 

dominadas por fatores tectônicos, estratigráficos, faciológicos e litológicos. Para se 

ter maior entendimento das feições cársticas deve-se ter um estudo detalhado de 

cada um dos fatores responsáveis pela formação das estruturas. 

Estes elementos são as formas cársticas. Existem basicamente três 

grupos de formas cársticas. (SILVA, 2008) 



36 

As primeiras são as formas de absorção epigênicas são formas 

fechadas por onde ocorre a infiltração das águas no carste que irão esculpir a 

morfologia cárstica, tendo como exemplo típico as dolinas. 

As segundas são as formas de condução que são formas abertas 

hipogênicas e por onde irão circular as águas no subsolo através das cavernas e 

outros condutos subterrâneos. 

E as terceiras são as formas de emissão por onde a circulação 

hipogênicas retorna a forma epigênica normal através de surgências. 

Todo sistema cárstico, em escala local ou regional, necessariamente, terá 

estes três tipos de formas cársticas que formam o "modelo hidrogeológico" com a 

área de recarga, circulação e de descarga. 

Os carstes podem ser classificados em formas fechadas, abertas e 

alóctones (alógenas). As fechadas são: dolinas, uvalas, poijes, vales cegos, 

zonas de perdas e Vales mortos. As formas cársticas abertas são: simas, 

sumidouros e cavernas. As formas alógenas são os vales que cruzam os carstes e 

cuja esculturação independe da evolução cárstica. (SILVA, 2008) 

Para o estudo hidrogeológico na área mapeada foram consideradas as 

seguintes formas carsticas (Figura 1.9) relevantes: 

Dolinas:  Representam as feições de relevo mais frequentes e típicas de paisagens 

cársticas com tamanhos variados. Dolinas segundo TEIXEIRA, Wilson et aI,(2000). 

são depressões cônicas, circulares na superfície, lembrando a forma de um funil. 

Dolinas de dissolução forma-se com a dissolução a partir de um ponto de infiltração 

na superfície da rocha (zona de cruzamento das fraturas). Crescem em profundidade 

e diâmetro, conforme a rocha e o material residual são levados pela água 

subterrânea. Dolinas de colapso são aquelas geradas a partir do colapso da 

superfície devido ao abatimento do teto de cavernas ou outras cavidades em 

profundidade. 

Sumidouros:  são locais de infiltração preferencial de águas superficiais nos cárstes. 

Absorvem as vazões de riachos, córrego ate mesmo de rios; acidentais quando 

atuam unicamente nas enchentes das drenagens superficiais; ou intermitentes 

quando "funcionam" somente nas épocas chuvosas. (SILVA, 2008) 



37 

Cavernas:  são definidas por cavidades naturais com dimensões que permitem o 

acesso ao ser humano. Cavernas cársticas são parte do sistema de condutos e 

vazios característicos das rochas carbonáticas. A ampliação dos condutos que 

compõem as rotas preferenciais de fluxo da água subterrânea aumenta 

gradativamente a permeabilidade secundária da rocha, transformando parte do 

aquífero fraturado em aquífero de condutos, característica hidrológica fundamental 

de sistemas cársticos. (TEIXEIRA, Wilson et a1,2000). 

As formas de condução das águas subterrâneas nos cárstes são as mais 

importantes do ponto de vista hidrogeológico tendo em vista a sua abrangência local 

e regional e sua capacidade de transmissão e de armazenamento de água no 

subsolo. Estas formas normalmente são associadas à descontinuidade litológicas ou 

as interferências tectônicas nos maciços rochosas. São cavernas, condutos, 

diaclases que aparecem isoladas ou formam uma rede interligada de condução de 

água subterrânea no subsolo. As formas de condução são sempre associadas às 

formas de absorção. A paisagem cárstica sempre é formada pela combinação 

destas diversas formas cársticas que são dispostas de maneira aleatória ou 

seguindo elementos tectônicos, estruturais, litológicas e topográficas pré-existentes. 

(SILVA, 2008) 
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Figura. 1.9 - Modelo 3D evidenciando a formação das feições carsticas superficiais e 
subterrâneas. 

Fonte:  http://dejadmevivir.bloqspot.com  .br/2012/03/dolinas-bellezas-qeoloqicas-de-alto.html 
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7 GEOLOGIA REGIONAL 

7.1 Localização da Bacia Potiguar 

Localizada no extremo leste equatorial do Brasil, correspondendo uma 

parte do estado de Ceará e a outra no Rio Grande do Norte. A bacia é limitada por 

rochas do embasamento cristalino, na parte Sul, Alto de Touros na parte leste 

juntamente com a Bacia de Pernambuco-Paraíba; a noroeste pelo Alto de Fortaleza 

com a Bacia do Ceará e Oeste, e pelo Oceano Atlântico na parte Norte e Oeste, 

além da Bacia Ceará na parte Noroeste. (Figura 2.0) Sua área consta de 

aproximadamente 48.000 Km2  abrangendo o norte do Estado do Rio Grande do 

Norte e uma porção do Estado do Ceará. Sendo cerca de 21.000 Km2  de porção 

emersa e com 27.000 Km2  de porção submersa na plataforma e talude continental 

(Bertani et al.; 1990). 

Figura 2.0 - Mapa de localização da Bacia Potiguar. 

Fonte: Modificado de Mont'Alverne et al. (1998) 
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7.2 - Arcabouço Estrutural 

Apresenta 4 feições Morfo-estruturais (Figura 2.1), estando diretamente 

relacionadas ao Rifte Potiguar e a fase da deriva continental que agem sobre a 

bacia. São presentes na bacia as seguintes feições: 

• Grabens 
• Altos internos (Horsts) 

• Plataformas rasas de embasamento 
• Taludes 

Figura. 2.1 — As estruturas presentes na Bacia Potiguar são formadas por Grabens, 
altos internos (Horst) e plataformas de embasamento. 

Fonte: httos://act67.wordpress.com/2015/03/13/horst-e-graben/  

Durante o Cretáceo Inferior, foi formado sobre as rochas do embasamento 

cristalino, o Rifle Potiguar, aproveitando seu TREND predominante de direção NE-

SW, com a principal falha do Rifle Potiguar chamada de Falha Carnaubais (Matos; 
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1992). Já segundo Hackspacher & Oliveira (1985) esta falha está associada a uma 

possível reativação da zona de cisalhamento de Portalegre, isso ocorrendo no 

Brasiliano. 

Outras importantes estruturas de direção NW-SE são observadas, além 

das estruturas de NE-SW presentes na bacia. Essas estruturas de direção NW-SE, 

são explicadas como produto de reativação pos-campaniana (Hackspacher & 

Oliveira et al.; 1985). Já Matos (1992) expõe tais estruturas como sendo falhas de 

transferências durante a fase rifte inicial. 

O autor Cremonini et al. (1996) se refere, como sendo produto de 

superposições das fases de rifteamento, todos esses padrões de falhamentos NW-

SE e NE-SW presente na porção submersa da bacia. 

7.3 Rifte Potiguar 

Seu arcabouço estrutural é bem definido na porção emersa, já a parte 

submersa não apresenta o mesmo detalhamento, formou-se através de uma ruptura 

em rochas do embasamento cristalino pré-cambriano, pertencentes à Província 

Borborema. Na porção emersa, o rifte é orientado numa direção ENE-WSW 

formados por grabens assimétricos e por flexuras na borda oposta. Tais grabens 

(Figura 2.2) são denominados de Apodi, Umbuzeiro, Boa Vista, Pendências e 

Guamaré, e ainda separados por cristas alongadas de embasamento, dispostas 

paralelamente a direção do eixo principal do rifte, denominados alto internos. 

Margeando os lados do rifte ocorrem duas plataformas rasas do embasamento, a de 

Aracati, à oeste e a de Touros, à leste (CREMONINI et al., 1996). 

Sua evolução ocorreu em duas fases. A primeira foi responsável pela 

formação da bacia e estaria associada ao preenchimento mais expressivo, que 

ocorreu entre o Eoberrisiano e o Eobarremiano. Esta fase denominada de sin-rifte II 

originou-se de esforços distensivos máximos de direção E-W e NW-SSE, segundo 

modelo proposto por Françolin & Szatmari (1987). 

A segunda ocorreu do Neobarremiano ao Eoaptiano, através de uma 

nova fase de rifteamento, denominada de sin-rifte III, e foi causada por esforços 

distensivos máximos segundo a direção aproximada E-W, com ruptura 

principalmente na porção submersa da bacia. 
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Figura. 2.2 - Perfil esquemático do arcabouço estrutural da porção emersa da Bacia 

Potiguar, com presença dos grabens (Boa Vista e Umbuzeiro) apresenta direção 

geral NE-SW, sendo margeados pelas duas "plataformas" rasas denominadas de 

Aracati (a oeste) e Touros (a leste). 

Fonte: Petrobrás. 

Estas feições são o produto de duas grandes falhas lístricas cuja 

profundidade máxima de descolamento foi estimada entre 20 e 22 km. (Matos, 1992) 

Segundo Hackspacher et al. (1985), além das estruturas de direção NE-

SW presentes na bacia, são observadas outras importantes estruturas de direção 

NW-SE, interpretadas como produto de reativações pós-campanianas. (Figura 2.3) 

Segundo Cremonini et al. (1996) caracterizaram este padrão de 

falhamentos NW-SE e NE-SW, na porção submersa da bacia, como sendo o produto 

de superposição de fases de rifteamento. (MATOS, 1992 apud ANA, 2010), propôs 

que o Rifle Potiguar foi implantado sobre as rochas do embasamento cristalino 

durante o Cretáceo Inferior, aproveitando seu trend predominante de direção NE-SW 

e sendo o sistema de Falhas de Carnaubais o principal sistema de Rifle Potiguar. 
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Figura. 2.3 - Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar (RN). 

Fonte: Modificado de Bertani et al. (1990) 

7.4 Estratigrafia 

Os trabalhos iniciais sobre a estratigrafia da Bacia Potiguar se deram na 

metade do século passado. O preenchimento atual da bacia foi dividido em três 

unidades litoestratigráficas maiores: Grupo Areia Branca, Apodi e Agulha (ARARIPE 

& FEIJÓ, 1994) e estão representados (Figura 2.4) 

O preenchimento da bacia está diretamente associado com as diferentes 

fases da própria evolução tectônica, a Formação Pendência, ligada a fase Rifte, na 

fase transicional existe a Formação Alagamar e por sua vez a fase Drifte relacionada 

a Formação Açu, Ponta de Mel, Jandaíra, Ubarana, Tibau e Guamaré. (SOUZA; 

1982) 

O Grupo Areia Branca:  é composto pelas formações Pendência, Pescada e 

Alagamar, com uma presença de conteúdo essencialmente sedimentar clástico. 

➢ Formação Pendência:  é representada por rochas siliciclásticas e 

carbonáticas dando a impressão de ser um sistema fluvio-deltáico lacustrino 

equivalente ao o rio Serra superior ao Jiquiá. Nas suas porções mais basais, 
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predomina sedimentação lacustre associados com depósitos de leques aluviais e de 

fandelta. 

Já nas porções superiores sua sedimentação é predominantemente fluvio-

deltáica e a sedimentação lacustre fica reduzida a trechos isolados. (SOUZA; 1982) 

➢ Formação Pescada:  é interpretada como a cunha clástica sin-tectõnica, 

presente na região do campo produtor de "Pescada". Caracterizada por 

conglomerados e arenitos, depositados em sistema de leques aluviais, atividade 

relacionada ao final da fase rifle da bacia (Araripe & Feijó; 1994). 

➢ Formação Alaqamar:  é subdividida no Membro Upanema, camada Ponta do 

Tubarão (CPT), Membro Galinhos e Membro Aracati (Souza; 1982). Araripe & Feijó 

(1994) incluíram o Membro Aracati na Formação Açu e definiram a Formação 

Alagamar como sendo composta por arenitos e lamitos de origem fluvio-deltáica 

(Membro Upanema) e transicional (Membro Galinhos), separados por um intervalo 

de folhelhos pretos e calcilutitos ostracoides, de ambiente transicional (Camada 

Ponta do Tubarão). 

➢ Grupo Apodi:  é representado pelas Formações Açu, Jandaíra, Quebradas e 

Ponta de Mel. (ARARIPE & FEIJÓ; 1994) 

➢ Formação Açu:  caracterizada por uma sucessão de rochas siliclásticas, indo 

de conglomerados à argilitos, estas rochas ocorrem na base de forma discordante e 

erosiva com o embasamento ou com a Formação Alagamar e raramente com a 

Formação Pendência. Na porção superior, o seu contato ocorre com a seqüência 

carbonática da Formação Jandaíra representando a porção continental da sequência 

trasgressiva Albo-Cenomaniana (BERTANI et al.; 1990). 

➢ Formação Ponta do Mel:  são camadas constituídas por rochas carbonáticas 

de origem marinha rasa, englobando tanto os sistemas de planície de maré quanto o 

de mar aberto (TIBANA & TERRA; 1981). 

➢ Formação Quebradas:  é dividida em 2 membros: constituídos por arenitos e 

folhelhos. Seus ambientes de deposição são marinhos de plataforma e talude de 

idade Cenomaniano. O contato superior é concordante com a Formação Jandaíra e 

contato inferior e discordante com a Formação Ponta de Mel (ARARIPE & FEIJÓ; 

1994). 
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Formação Jandaíra:  é constituída por calcarenitos, calcarenitos bioclásticos 

e calcilutitos. Seus sedimentos foram depositados em uma grande plataforma 

carbonática que recobriu toda a porção emersa da bacia (SAMPAIO & SCHALLER; 

1968). Na parte emersa da bacia predominam sedimentos de fundo de laguna e 

barras bioclásticas. A Formação Jandaíra tem um litotipo predominante que aflora na 

Bacia Potiguar emersa, sendo constatado em poços com espessura de até 600 

metros. 

Grupo Agulha:  é constituído pelas formações Ubarana, Guamaré e 

Tibau, caracterizada por rochas clásticas e carbonáticas de alta e baixa energia. 

(ARARIPE & FEIJÓ, 1994) Segundo esses autores os litotipos desses três grupos 

citados acima são separados por discordâncias de magnitude regional associada a 

três eventos: O primeiro denominado magmatismo Rio Ceará-Mirim com 120 a 140 

Ma, presente na borda da bacia sob a forma de diques toleíticos. O segundo 

chamado de magmatismo Serra do Cuó com 6 a 83 Ma, ocorreram na serra de 

mesmo nome, sob a forma de diques e soleiras de diábasios intrudidos na base da 

Formação Açu. E o ultimo, magmatismo Macau: 29 a 45 Ma, associados aos 

derrames basálticos de idade Eocênico-Holigocênico, intercalados com sedimentos 

terciários das formações Ubarana, Tibau, Guamaré e Agulha. 
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Figura 2.4 - Coluna estratigráfica da bacia Potiguar 
G E0ORONO OG IA LITOESTRATIGRAFIA 

c, PADRÃO UNIDADES 

P 
8 

c'rd 9-1 
IDADE e R FM. MB. 

LITOLOG IA 

TERRA 	 COSTA 	 ÁGUAS PROF. 
---1''''' 

o 

IX 
IJJ 
1"- 

\
O

P
A

.
E 

 
	

E
O

C
E

N
O

  
O LIG

OG
EN

O
 M

IO
C

E
N

O
 

o „ 
AG

UL
HA

  

...., 
.cw
,..--_,.., s P_ 

= 

" 	

-----------' 	______ 
C r 
-. n \I 	BAR 	 U BA 

c, 
s? T I E 	G UPA 

11 w 

I 
g 5 

G UA 
U BA 

..,- 

MAASTRICHTIflNO 

0 
.,i 

CAMPANIANO 

. 
 si

,,

. ,.....
-  

s ee
fo

c e
 

I NÇ
O 	

V
—

 .
;5

1A
—A R

—
 

.

UB
AR

AN
A 

c '..- " 	

,_ 

JAN 	 -. U BA GO 	 `" SANTONIAND 

CONIACIAND 

GAL
ICO

 

TURIJVIAN[~  

CENOMANIANO 7: '...  1/ir 	 = =Cm -.le 1 ini il 1   il 	-. 	.- " ...: .M. 	U BA .7' ......_dt — riEDONC, 
1,

T 	

''' --",===.:, 

-too Ci- 
•=C AÇUS 	PML 	--  lif 	BA 

---..,-- 

AR
EI

A  B
RA

NC
A 

_....... ., 

ill 

C .. 

O APTIANO 
LIPANEAll. 

...-- 	-_______,..,_, 
Wel 	 P-ES 	 

HARREmiANO ... 
S ÉMINe. 	 ... 
ce oa 	PEN 

 	------,..- HAUTERIVIANO a P 
PEN 

LIJ 
VALANDINIANO s __._ 

BERFOASIANO 

PRÉ-CAJVIBRIANO EME ± 	----''--'---'---..-:'.-------'---- '-' '--- 	+ 	-i':'---± 	+ 	+ 	± 

Fonte: (Araripe e Feijó, 1994) 

7.5 Sequências Rift de Formação da Bacia Potiguar 

De acordo com Matos (2000) foram propostos em dois estágios de 

evolução para a Bacia potiguar: o primeiro associado a evolução das bacias de 

margem leste brasileira, caracterizada por um longo estágio rifle, de idade 

Neocomiano-Barremiano. 

O segundo estágio está relacionado à evolução da margem equatorial 

atlântica no ambiente de uma margem equatorial transformante, tem sua evolução 

tectônica associada a três estágios principais, indicando assim uma subdivisão em 

três sequências tectônicas (Pré-Rifte, Rift, Pós-rifle) de desenvolvimento das zonas 

transformantes equatoriais do continente Africano e Sul-Americano. 
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Figura 2.5 - Etapas da evolução das fases tectônicas, com as respectivas formações 
da Bacia Potiguar. 
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7.5.1 Fase Pre-Rifte I 

Nesse estágio (Figura 2.5) a crosta sofreu um arqueamento na parte 

central da Província Borborema e uma subsidência nas áreas mais as margens 

ocasionando a existência de 2 depressões isoladas e paralelas, que caracterizam a 

Afro- Brasileira e Araripe-Potiguar. Não há registros desta fase na Bacia Potiguar. 

(LIMA FILHO et al., 1999) 
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Figura 2.6 - Formação do Domo Borborema 

e das depressões Afro-Brasileira e Araripe 

Potiguar - Fase sin-rifte 1. 

Fonte: (LIMA FILHO et al., 1999) 

7.5.2 Fases Rift 

Segundo Matos (1992) existem duas fases principais de rifteamento na 

evolução do Rifle Potiguar, sendo eles o Sin-Rifte II e Sin-Rifte 111. O primeiro 

estágio foi originado por esforços distensivos máximos, com direção E-W e idade 

entre o Neocomiano-Eobarremiano, onde esse estiramento da crosta provocou a 

formação de riftes com grabens assimétricos. Essa fase é caracterizada pelos 

sedimentos da Formação Pendência que é composta por arenitos grossos e pelitos 

de um sistema flúvio-deltáico lacustrino. 

Já o estágio Sin-Rifle 111 é associado a um processo distensivo, que se 

iniciou a deformação ao longo do que seria mais adiante a margem continental, 

originando uma grande mudança na cinemática do rifle. O final da fase rifle é 

marcado pela deposição de sedimentos da Formação Alagamar, estes confinados 

nos limites do rifle na porção emersa, e sua idade correspondem ao Barremiano. 

Um regime de esforços com distenção norte-sul e compressão leste-

oeste, onde esse regime foi gerado pela rotação dextral da placa Sul-Americana em 

relação à Africana, isso tudo ocasionou a formação Rifle Potiguar (FRANÇOLIN & 
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SZATMARI; 1987). Rodrigues et al. (1983; apud Araripe & Feijó 1994) sugerem que 

a invasão marinha na bacia tenha ocorrido durante o Neo-aptiano. 

Figura 2.7 - Ambiente deposicional da fase sin-rifte II - Formação Pedência. 

Fonte: (BERTANI et al., 1990) 

7.5.3 Fase Pós-Rift ou Transicional 

Está limitada na base por uma discordância que se tornou plana através 

da topografia herdada do rifte continental influenciando uma subsidência termal. 

Depois da fase tectõnica ocorre sedimentação em depósitos de leque aluvial, lagos 

efêmero, sucedido pelo estágio evaporítico na parte superior. Sua idade está 

representada pelos sedimentos da Formação Alagamar (BERTANI et al., 1990) 

(Figura 2.7). 
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Figura 2.8 - Ambiente deposicional da megassenqüência 

trasicional - Formação Alagamar. 

Fonte: (BERTANI et al., 1990) 

7.5.4 Fase Drifte 

Extensas plataformas rasas de sedimentação carbonáticas foram 

formadas nessa fase. Essa megasseqüência marinha se constitui de duas fases 

(Figura 2.8) uma transgressiva e outra regressiva. A primeira está caracterizada na 

Bacia Potiguar pelos sedimentos das formações Açu, Jandaíra e Quebradas. 

Através de uma grande transgressão (Neocretácio) parte do sistema foi inundado, 

resultando em um empilhamento vertical de sistemas fluviais. O sistema foi 

completamente inundado no Eoturoniano, formando uma extensa plataforma 

carbonática orientada por maré (Formação Jadaíra). 

Já a fase regressiva é representada por uma parte da Formação Jandaíra 

e pelas formações Tibau e Guamaré (BERTANI et al., 1990). Esta fase originou-se 

no Neocampaniano através de um grande evento erosivo, sua idade está no 

intervalo entre Neocampaniano-Holoceno. É caracterizada por arenitos costeiros, 

carbonatos de plataforma e folhelhos marinhos indo de rasos a profundos com 

turbiditos intercalados. 
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Figura 2.9 - Ambiente deposicional da megasseqüência 
marinha. (A) Fase transgressiva (B) Fase regressiva. 

Fonte: (BERTANI et al., 1990) 

7.6 Ambiente Deposicional 

7.6.1 Sistema deposicional da Formação Jandaira 

A Formação Jandaíra se formou num sistema de plataforma carbonática 

rasa que recobriu totalmente a porção emersa da bacia. Essa sequência de 

sedimentação carbonática esta presente no período eoturoniana-eocampaniana, se 

caracteriza pela predominãncia de carbonatos marinhos, de águas rasas e agitadas, 

tanto em superfície como em subsuperfície. 

Representa a transição entre os arenitos da Formação Açu e os calcários 

da Formação Jandaíra. Possui um contato concordante com os clásticos 

transicionais da Formação Açu e Quebradas, seu topo possui uma grande 

discordãncia neocampaniana que marca o final da sequência marinha transgressiva. 

Para Monteiro & Faria (1990) existem dois tipos de ambiente de 

deposição para a Formação Jandaíra, o primeiro sendo um influxo de terrígenos, 

representando uma rampa carbonática sem borda nitída, já o segundo equivale a 

uma plataforma carbonática com uma borda já bem definida constituída por bancos 

bioclásticos, que delimitam uma plataforma ampla e rasa. 
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8 GEOLOGIA LOCAL 

A área de estudo está presente na Bacia Potiguar, onde essa área está 

localizada na chapada do Apodi, uma região de relevo plano composta por rochas 

calcárias da formação Jandaíra é limitada a leste pela planície aluvial do rio Apodi-

Mossoró e a oeste pela planície aluvial do rio Jaguaribe. 

8.1 Formação Jandaíra 

Na Bacia Potiguar estudos passados indicam que na porção Ocidental da 

Bacia, revelam que na base da formação Jandaíra segundo Mistretta, (1984) 

predominam calcários cinza esbranquiçados, duros, densos, recristalizados e 

junto ao contato da formação Açu ocorrem ainda camadas de folhelhos verde e 

cinza escuro, calcífero, carbonoso e irregularmente estratificado. 

Na Formação Jandaira (Figura 3.0) em sua porção superior predominam 

calcários de cor creme-cinza, microcristalinos, duros, a muito duros, maciços, 

acamamento médio, pouco fossiliferos, com intensa recristalização e muitas vezes 

com geodos preenchidos por drusas de calcita, esta porção é bastante relevante 

para o estudo e exploração de poços no aqüífero Jandaíra. 

O calcário Jandaíra tem espessura que varia de 250 a 300 metros e 

aumenta gradativamente de sul para norte da bacia, podendo atingir mais de 500 

metros na Plataforma Continental (TEXEIRA e PAIVA, 1992; FEITOSA, 1996). 

Na Bacia Potiguar, o calcário da formação Jandaira fica exposto na 

chapada sofrendo erosão, próximo a costa é recoberto pelos sedimentos do Grupo 

Barreiras e os aluviões que são bastantes presentes nas planícies aluviais e nas 

escarpas da chapada evidenciando o seu limite a oeste e a sul, junto a formação 

Açu. 



Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 3.0 - Afloramento mostrando a disposição do acamamento do calcário da 
formação Jandaira. Quixeré/CE (AR 12: 623784.5, 9438246.9). 

8.2 Calcários da Formação Jandaira 

A litologia predominante na área de pesquisa é o calcário da formação 

Jandaira que pode ser encontrado litotipos de calcários diferentes, dependendo do 

teor de Magnésio e Cálcio presente na sua composição química. Durante os 

trabalhos de campo notamos a predominãncia do calcário lajeado calcitico 

esbranquiçados a bege claros, compactos com fraturas sub-conchoidal a irregular, 

textura média a fina e com presença de cristais recristalizados de calcita com forma 
bird'eyes. (Figura 3.1) 
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Figura 3.1 - Rocha calcária com minerais recristalizados de calcita apresentando 
textura Bird'eyes. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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8.3 Geologia Estrutural 

Na área mapeada a rocha calcária na região é afetada por fraturas 

extensionais sub-verticais e verticais algumas em forma de veios preenchidos por 

minerais recristalizados de calcita. (Figura 3.2) Estas fraturas foram classificadas e 

coletadas os dados de acordo com sua freqüência, penetratividade, abertura e 

conectividade. 

Analisando a disposição das fraturas na área de estudo através da 

geração de um diagrama de roseta, pode-se observar que os fraturamentos são 

heterogêneos, ou seja, abrange várias direções, mas observa-se uma maior 

freqüência dos fraturamentos seguindo duas direções principais NW-SE e NE-SW. 

(Figura 3.4) 

Os fraturamentos principais que ocorrem na Formação Jandaíra são 

marcados por fraturas extensionais com aberturas de até 1 metro, com grande 

penetratividade, geralmente sem preenchimento, onde no trend NNE-SSW 

predomina o sentido 10°AZ a 30°AZ e seu sentido complementar NW-SE com 

atitudes de 280°AZ a 300°AZ. 

Observou-se que as fraturas NE-SW se conectam de forma ortogonal com 

as fraturas NW-SE de menor dimensão, abertura e penetratividade. (Figura 3.3) A 

área pesquisada possui dois trends principais com direções preferenciais na direção 

NNE-SSW, com freqüência maior ocorre em 30 AZ, na direção NW-SE também foi 

observado uma freqüência bastante considerável em 300 AZ, onde foi representado 

um valor acima de 10% do total coletado em ambas as direções. (Figura 3.4) 



Figura 3.2 - Calcário Jandaíra com veios preenchidos por minerais recristalizados 
de calcita preenchendo as fissuras. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Figura 3.3 - Fratura principal NE se conecta de forma ortogonal com fratura 
secundária de direção NW. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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8.4 Diagramas de Roseta 

O Diagrama de roseta (Figura 3.4) representa as direções e frequências 

das medidas de todas as fraturas, juntas e falhas coletadas em uma determinada 

área. Com  as medidas de fraturas coletadas no calcário Jandaíra no município de 

Quixere-CE. Foi possível fazer uma análise estrutural do comportamento tectônico 

regional. Para esse estudo foi elaborado o diagrama de roseta com objetivo de 

definir a densidade das fraturas e suas respectivas direções preferenciais, como 

parâmetro importante para avaliar o fluxo subterrâneo do aqüífero Jandaíra. Para 

isso foi feito um diagrama mais completo com presença de 76 medidas coletadas 

através da bussola do tipo Bruton, todos os dados estruturais coletados no campo, 

foram processados pelo software Stereonet 9.0 e foi adotados intervalos de 100  para 

melhor amostragem dos dados nos diagramas, o diagrama de roseta foi elaborado 

com todas as atitudes de todos os afloramentos da área mapeada este foi o método 

escolhido, pois proporciona um melhor entendimento da geologia estrutural dos 

calcários da formação Jandaira. 

Figura 3.4 - Diagrama de roseta mostrando a disposição de 
todas as fraturas. 

N = 76 

iti  

ti 

1
1
5 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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8.5 Falha Tiradentes 

De acordo com o modelo de evolução tectônica da Bacia Potiguar, 

Medeiros et al, (2001) a Falha de Tiradentes possivelmente foi formada durante o 

evento tectônico do Pós-Santoniano ao Paleógeno inferior, tendo em vista a idade 

dos marcadores estratigráficos envolvidos (formações Açu e Jandaíra). Os estudos 

anteriores evidenciaram que a falha teria servido de barreira á sedimentação da 

Formação Jandaíra e não teria influência no assoreamento da Formação Açu, os 

levantamentos estruturais foram feitos com geofísica através de sondagem elétrica 

vertical e prospecção de campo. Definiu-se que o trend estrutural regional foi 

influenciado pela falha Tiradentes onde essa falha distensional reflete a reativação 

na borda oeste da Chapada do Apodi. (ANA, 2010) 

Utilizando o software (Arc Gis 10.3) e a imagem DEM SRTM para 

definição da falha de Tiradentes no mapa geológico estrutural onde o mesmo foi 

representado por uma linha rosa tracejada que condiz em uma falha inferida por 

geofísica. Foi usado o ângulo azimutal 315° de iluminação através da ferramenta 

"Hillshade" proporcionando um melhor realce da estrutura, onde foi possível realçar 

também os lineamentos estruturais através desta imagem, a partir disso, essas 

estruturas foram vetorizadas com linhas em tons de vermelho para representar os 

lineamentos estruturais de direção NE-SW e em tons de verde os lineamentos NW-

SE utilizando o software Arc Gis. (Figura 3.6) 

Foi observado além da falha Tiradentes que possui direção NE-SW, 

outros lineamentos estruturais paralelos a falha Tiradentes bem como fraturamentos 

com direção NW-SE com freqüência acentuada mostrando que a dinâmica tectônica 

regional se comporta seguindo duas direções principais NW-SE e NE-SW.. 
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8.6 Juntas de Alivio de pressão 

As camadas calcárias da Formação Jandaíra condicionam a formação de 

Juntas de alivio de pressão (Figura 3.7), que são importantes para o fluxo de água 

subterrânea no aqüífero cárstico, em campo foi observada a disposição de forma 

horizontal coerente a direção dos acamamentos. A espessura das juntas mapeadas 

em campo não passou de 10 centímetros, essas feições geralmente se apresentam 

de forma continua e irregular que muitas vezes se conectam de forma ortogonal com 

fraturas extensionais formando mullions de interseção. 

Na Formação Jandaíra os planos de acamamento estão em direta relação 

com a ocorrência das juntas de alivio de pressão que se desenvolvem no mesmo 

trend das camadas e podem assumir orientação em parte controlada pela topografia 

e também por mudanças nos mergulhos das camadas. O fluxo das águas 

subterrâneas no aqüífero Jandaíra é condicionado por essas juntas que se 

comportam como zonas de recarga, circulação e armazenamento para o aqüífero. 

(ANA, 2010) 

Figura 3.7 — Acamamento com direção 21022° Az, mostrando o posicionamento 
das juntas na horizontal. Quixere/CE (AR 34: 624874 , 9437090). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Essas estruturas rúpteis resultam em superfície como importantes zonas 

de recarga para o aqüífero e em subsuperficie favorecem o fluxo das águas 

subterrâneas. As juntas de alivio são feições típicas que ocorrem quando o calcário 

Jandaíra encontra-se arqueado e bastante erodido. 

8.7 Fraturas extensionais 

As fraturas extensionais (Figura 3.8) são as estruturas rúpteis que 

ocorrem com mais freqüência no calcário Jandaíra. Estas estruturas possuem dois 

sistemas de fraturamento (NW-SE e NE-SW) que aumentam a permeabilidade do 

aquífero cárstico. 

Figura 3.8 - Fraturas extensionais expostas em forma de lajedos, com direção de 
abertura N298°W e espaçamentos centimétricos, presentes no Calcário Jandaíra. 
Quixeré/CE (AR 46: 627166 , 9432637). 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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8.8 Sumidouros e Dolinas 

Os estudos dos sumidouros e dolinas são importantes para o presente 

trabalho, pois a identificação do seu estágio evolutivo e a interpretação dos seus 

fraturamentos é essencial na compreensão dos aqüíferos cársticos, pois os 

processos de recarga, circulação e armazenamento das águas estão ligados a estes 

fatores. As dolinas são feições de grande importância para hidrogeologia, pois são 

depressões superficiais que servem de meio para recarga direta de águas pluviais 

reabastecendo os aqüíferos cársticos. Em relação a chapada do Apodi suas águas 

superficiais escoam para as zonas cársticas, através dos inúmeros sumidouros 

naturais ali existentes, sendo escoadas para o nível de base mais próximo que seria 

o rio Jaguaribe. 

8.9 Relação entre os sumidouros e fraturas 

O desenvolvimento dos sumidouros não está somente ligado a 

disponibilidade de água, os fatores estruturais são essenciais para a sua formação, 

onde as fraturas extensionais tanto as principais como as secundárias favorecem 

claramente o desenvolvimento dos fenômenos cársticos na região. Os principais 

sumidouros observados na área de estudo, estão diretamente ligados ao 

alinhamento proporcionado pelo trend das fraturas extensionais onde a direção NW 

é evidente nessas feições, além disso, as fraturas de direção NE também são 

encontradas em grandes proporções. 

Na (Figura 4.0) podemos ter uma noção dos sumidouros da região, onde 

a direção preferencial do fraturamento é N320W, foram feitas medições das 

dimensões de largura e comprimento, onde nesse sumidouro sua largura era 96 cm 

e o comprimento de 50 cm. Alguns sumidouros não foram possíveis fazer medidas 

de atitude e identificação dos fraturamentos, pois estavam muitas vezes soterradas 

por sedimentos e com densa cobertura vegetal, essas coberturas foram geralmente 

encontrados em formas circulares e com dimensões pequenas não passando de 

dois metros. Os sumidouros possuem papel bastante importante na recarga do 

aqüífero Jandaíra, onde as águas precipitadas escoam diretamente para essas 

feições alimentando diretamente o sistema aqüífero. 
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Figura 4.0 Sumidouro com forma circular, com direção de abertura N320°W e 
espaçamentos centimetricos, presentes no Calcário Jandaíra. Quixeré/CE 
(AR 46: 627166 9432637). 

Fonte: Elaborado pelos autores 

8.9.1 Estágios de evolução do Carste 

Para ocorrer o desenvolvimento das formas cársticas (Figura 4.1) é 

necessário uma infiltração de água ligeiramente ácida (com PH baixo), com 

circulação e renovação desta água. Esta circulação ou percolação através da rocha 

só pode existir em decorrência dos fraturamentos que permitam a infiltração da água 

para o subsolo. A soma destes fatores gera uma paisagem cárstica superficial e os 

condutos de dissolução subterrãneos. 

Na área de estudo foi observado um grau de dissolução das rochas 

calcárias era baixo e o estágio de desenvolvimento do cárste era juvenil, isso se 

deve as baixas precipitações, alta evaporação o que dificulta o intemperismo 

químico das rochas calcárias. Identificamos somente uma dolina, (Figura 4.2) mais 
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em contrapartida vários sumidouros foram identificados, onde foram feitas medições 

de largura, comprimento, direção de abertura dos fraturamentos. 

Além disso, observamos que o material de preenchimento muitas vezes 

era composto por sedimento fino na maioria das vezes argilitos. Foram observadas 

feições pequenas que variavam de poucos centímetros até no máximo 3 metros com 

direções de abertura seguindo geralmente o trend NW-SE e tendo como orientação 

secundária a direção NE-SW. 

Figura 4.1 Rocha calcária caracterizada pela dissolução em estágio juvenil. 
Quixeré/CE (AR 50: 629441, 9433178). 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 4.2 Dolina de dissolução presente no calcário Jandaíra com geometria 
circular com pouco mais de 2 metros de largura. Quixeré/CE (AR 100: 623594, 
9437871) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 4.3 Solo residual resultante da alteração do calcário Jandaíra devido ao 
intemperismo químico. Quixeré/CE (AR 27: 620456 , 9436817) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Foi observada no campo uma cobertura sedimentar argilitíca (Figura 4.3) 

de coloração avermelhada, produto da decomposição da capa ou parte superior do 

calcário Jandaíra, que originou esses depósitos argilosos que vem a formar solos 

conhecidos como cambissolos. 

Ao que tudo indica, esses depósitos argilosos funcionam hidraulicamente 

como camada semi-confinante do topo do aqüífero Jandaíra, nas áreas onde o 

mesmo se encontra recoberto pelos sedimentos terciários e quartanários, o que 

permite concluir uma presença de cargas hidráulicas mais elevadas nesse sistema 

aquífero, responsável assim por uma parcela de água de alimentação do aqüífero 

Jandaíra, por fluxo vertical descendente. 
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9 DOMINIOS HIDROGEOLÓGICOS 

Os Aquíferos desempenham duas diferentes funções: a de reservação e 

a de condução da água. Assim, os poros, em seu conjunto, se comportam ora como 

um reservatório, ora como um conduto que transporta a água entre dois pontos 

submetidos a um gradiente hidráulico. Para entendermos o funcionamento de um 

aqüífero como fonte de suprimento de água deve-se atentar para as propriedades 

relacionadas como a capacidade de reserva que se enquadra a "porosidade" e as 

propriedades associadas à função de condução da água que na nossa abordagem 

de estudo seria a "Condutividade hidráulica ou permeabilidade". Com isso para 

melhor entendimento dos fluxos subterrâneos e as características de 

armazenamento dos aqüíferos é necessário o conhecimento dos conceitos de 

porosidade e permeabilidade, como veremos a seguir: 

9.1 Porosidade 

A porosidade total de um material geológico é definida como sendo seu 

volume de vazios dividido por seu volume total. Uma vez que o volume total de 

vazios é incluído nessa definição, à porosidade total representa a quantidade 

máxima de água que um dado volume de material geológico pode conter. A 

porosidade é, algumas vezes, dividida em porosidade primária e secundária. A 

"porosidade primária" refere-se aos vazios que se formaram ao mesmo tempo em 

que a rocha, ao passo que a "porosidade secundária" se refere às aberturas que se 

formaram após a formação da rocha. Os poros nas areias e cascalhos são exemplos 

de porosidade primária, enquanto que as fraturas nos gnaisses e os canais de 

dissolução nos calcários são exemplos de porosidade secundária. Algumas 

litologias, tais como arenitos fraturados e folhelhos, apresentam os dois tipos de 

porosidade. (CLEARY, 2007) 

9.2 Permeabilidade ou condutividade hidráulica 

É a medida da habilidade do aqüífero de conduzir água sob a influência 

do gradiente de uma superfície potenciométrica. A condutividade hidráulica é uma 
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propriedade tanto do meio poroso como do fluido que o atravessa. Quanto maior a 

permeabilidade, melhor o aqüífero conduz a água. (CLEARY, 2007) 

9.3 Domínios Hidrogeológicos em Quixeré 

Os aqüíferos presentes no Município de Quixeré possuem características 

variadas em termos litológicos, de volume e qualidade físico-química das águas. 

Além disso, possuem diversas finalidades de uso, seja para abastecimento humano, 

pecuária, irrigação e uso industrial. Podemos destacar três domínios principais: 

depósitos aluvionares, rochas sedimentares e rochas cristalinas. 

Os aqüíferos presentes nos depósitos aluvionares são menos conhecidos 

e possuem volume e dimensões menores de espessura e extensão, mais possuem 

uma alta permeabilidade nos sedimentos arenosos o que compensa as pequenas 

espessuras com vazões razoáveis utilizadas para diversos usos. São sedimentos 

areno-argilosos presentes nas calhas dos rios Jaguaribe e Quixeré, apresentam uma 

boa alternativa como manancial, pois suas águas possuem boa qualidade físico-

química para muitas finalidades. 

O aqüífero cristalino é geralmente representado por rochas ígneas ou 

metamórficas onde a circulação de água subterrânea é proporcionada por uma 

porosidade secundária através de fraturas, fendas e falhas abertas pelo movimento 

tectônico. As vazões produzidas nessas rochas são pequenas e seus reservatórios 

são aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Possuem um potencial 

hidrogeológico baixo, mas tem grande importância como alternativa de 

abastecimento em diversas finalidades principalmente em períodos de seca. 

No domínio das rochas sedimentares, o aqüífero Açu presente nos 

arenitos da formação Açu tem bastante relevância, pois suas águas são bastante 

exploradas para o abastecimento humano, irrigação e muitas outras finalidades 

devidas suas águas possuírem boa qualidade e baixa concentração iõnica. 

O aqüífero cárstico Jandaíra proveniente do domínio das rochas 

sedimentares está presente na área de estudo, é um aqüífero bastante explorado na 

região devido o seu grande volume e extensão, além disso, produz grandes vazões 

em profundidades consideradas baixas até 60 metros, tem grande importância 

hidrogeológica, sendo suas águas utilizadas principalmente para a finalidade de 
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irrigação, pois suas águas possuem dureza elevada e, as vezes, altas 

concentrações iônicas. 

9.4 Contextualização Hidrogeológica regional dos aquíferos da Bacia Potiguar 

Na Bacia Potiguar existem duas principais unidades aqüíferas de 

ocorrência regional, sendo importante desde os primeiros estudos hidrogeológicos 

realizados na região, são: 

Aquifero Açu: representado pela porção basal da Formação Açu, é uma 

unidade aqüífera constituída por uma camada com porosidade primária intersticial na 

qual predominam condições de semi-confinamento; 

Aqüífero Jandaíra: sobreposto ao Açu, representado pela porção 

superior da seqüencia carbonática da Formação Jandaíra, unidade aqüífera 

constituída por uma camada com porosidade predominantemente secundária 

composta por fraturamentos e carstificação, apresentando-se localmente e 

litologicamente heterogênea e hidraulicamente anisotrópica, com circulação cárstica. 

As duas unidades aqüíferas apresentam-se superpostas e em conexão 

hidráulica através de uma camada pouco permeável, correspondente à porção 

inferior da Formação Jandaíra e superior da Formação Açu. (MISTRETTA, 1984). 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos - SERHID 

(1998a), os recursos hídricos subterrâneos, estão contidos em cinco aqüíferos 

principais, descritos a seguir: (Figura 4.4) 

O meio Cristalino (fissural), ocupa uma área de 51.809 km2, equivalente 

a cerca de 60% da superfície total do Estado do Rio Grande do Norte. Apresenta 

poços com profundidade média de 50 metros e vazão média da ordem de 1,5 m3/h. 

O Aquífero AO atinge uma espessura de 400 m, constituído por arenitos 

médios a conglomeráticos na base, passando a arenitos médios na porção 

intermediária e arenitos mais finos no topo. Atinge uma área total de cerca de 22.000 
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km2  e segundo SERHID (1998b), esse aqüífero ocorre na Bacia Potiguar capeado 

pelo calcário Jandaíra, onde se apresenta confinado. 

Os poços tubulares nesse aqüífero poroso apresentam vazões que 

podem alcançar 200 m3/h produzindo águas de boa qualidade e baixa concentração 

iõnica. 

A parte inferior é representada pelo Aquífero Açu, uma camada de 

arenitos que chega a 300 metros de espessura, porém com limitada área de recarga. 

Atualmente esses poços vêm sendo super explotados para abastecimento de 

cidades, irrigação e indústrias, acusando um forte declínio da sua carga 

piezométrica. Seus coeficientes hidrodinâmicos médios são: 

• Permeabilidade - K = 7,5. 10-6  m/s 

• Armazenamento - S = 1,0. 10-4  

A produtividade do aqüífero é elevada a média, com vazões específicas 

médias nos poços entre 1 e 4 m3/h e vazão entre 25 e 100 m3/h para rebaixamento 

da ordem de 25 m. A qualidade da água é boa em termos físico-químicos, e possui 

teor médio de resíduos sólidos inferior a 1.000 mg/I. 

O Aquífero Jandaíra é do tipo livre, onde suas águas, em geral, estão 

sobre condições de pressão atmosférica normal. A recarga acontece pela infiltração 

pluviométrica direta em áreas de afloramento. 

A parte superior é representada pelo aqüífero cárstico-fissural livre da 

Formação Jandaíra, um espesso pacote de calcários que atinge 600 metros na 

região de Mossoró, possuindo produtividade bastante variada, passando de baixa a 

alta, em função da ocorrência de zonas carstificadas. Segundo Ministerio de Minas e 

Energia, (2009). seus parâmetros hidrodinâmicos médios são: 

• Permeabilidade - K = 1,1. 10-4m/s 

• Porosidade eficaz - = 5,0. 10-2  

Os poços nele perfurados apresentam vazões também muito 

heterogêneas em função destas carstificações, variando desde poucas unidades 

atingindo até centenas de metros cúbicos por hora. A qualidade da água é razoável 
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em termos físico-químicos, os teores de resíduos sólidos variam entre 500 e 1.000 

mg/I, tendo ampla aplicação para irrigação. 

O Aquífero Barreiras que ocorre ao longo de todo o litoral do Rio Grande 

do Norte e Ceará, cuja largura oscila entre 10 e 40 km, recobrindo calcários da 

formação Jandaíra e as rochas cristalinas. É constituído por rochas argilo-arenosas 

ou areno-argilosas até conglomeráticas, com duas fácies sedimentares principais: 

uma areno-argilosa e outra conglomerática, situadas respectivamente, na porção 

basal e no topo. 

Nos Depósitos aluviais, é possível distinguir duas origens: (a) aluviões 

que ocorrem nos terrenos do embasamento cristalino; e, (b) aqueles que são 

gerados nas áreas sedimentares. Os primeiros exibem geralmente pequenas 

espessuras, oscilando entre 3 e 6 m com vazões médias entre 2 a 5 m3/h, e 

normalmente suas águas são salobras. 

Os aluviões das regiões sedimentares apresentam maiores espessuras, 

chegando até a 30 m, as vazões variam normalmente entre 10 a 100 m3/h e a 

salinidade normalmente entre 200 a 1.000 mg L-1  de resíduo. 

Figura 4.4 - Caracterização Hidrogeológica dos aqüíferos na Bacia Potiguar. 

Fonte: Relatório COGERH, 2009. 
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10. AQUIFERO JANDAIRA 

O Aqüífero Jandaíra localiza-se na porção superior da seqüência 

carbonática da Formação Jandaíra é essencialmente livre, heterogêneo, 

hidraulicamente anisotrópico e de circulação cárstica em seu interior, sendo muito 

utilizado na região da Chapada do Apodi, no Estado do Ceará, para irrigação de 

fruticulturas (SILVA, S.M.V. et al, 2010). 

O termo "Aqüífero" segundo (TEIXEIRA, Wilson et a1,2000) são unidades 

rochosas ou de sedimentos, porosas e permeáveis, que armazenam e transmitem 

volumes significativos de água subterrânea passível de ser explorada pela 

sociedade são chamadas de aqüíferos (do latim "carregar água"). O estudo dos 

aqüíferos visando a explotação e proteção da água subterrânea constitui um dos 

objetivos mais importantes da hidrogeologia. 

Os materiais com média a alta condutividade hidráulica, como sedimentos 

incosolidados (por exemplo, cascalhos e areias), rochas sedimentares (por exemplo, 

calcários, arenitos e conglomerados), além de rochas vulcânicas, plutônicas e 

metamórficas com alto grau de fraturamento, são indicativos de aqüíferos com bom 

potencial hidrogeológico. 

O Aquífero Jandaíra por ser classificado como: livre, cárstico e muito 

heterogêneo e possui um bom potencial hidrogeológico que é explicado por uma 

densidade de fraturamentos acentuada no seu meio anisotrópico, favorecendo a 

permeabilidade, fluxo subterrâneo e a recarga do aqüífero. Apresenta duas linhas 

divisórias principais e fluxo subterrâneo aberto, que coincidem aproximadamente 

com os divisores de água superficial entre a sub-bacia hidrográfica da Mata Fresca, 

no centro da área, e as bacias do Apodi, a leste e do Jaguaribe a Oeste. (ANA, 

2010) 

Em termos de divisão e hidrogeologia do aqüífero ele pode ser dividido 

em duas partes, uma superior, correspondendo aos primeiros 100 m e outro 

inferior, relacionada as suas porções mais basais. A primeira é de natureza 

cárstica e pode ser considerada como de maior potencial hidrogeológico 

contrastando com a porção inferior que apresenta menor potencial hidrogeológico e 

mais escasso registro técnico. (MISTRETTA, 1984). 
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10.1 Características Dimensionais 

De acordo com Mistretta (1984) a Formação Jandaíra em sua parte 

superior tem presença do aqüífero Jandaira que apresenta grande variação 

litológica, tanto vertical como horizontal. O aqüífero Jandaira se apresenta, de uma 

maneira geral, como uma camada sub-horizontal com espessuras variando de 50 a 

250 m. 

Em sua parte ocidental onde se localiza a área de estudo é constituída 

por calcários lajeados, superpostos por calcários conchiferos com 

intercalações de calcários compactos. 

A extensão das rochas carbonáticas que constituem o aqüífero Jandaíra 

abrangem uma superfície de 17.756 km2, cerca de 15.598 km2  estão no estado do 

Rio Grande do Norte e apenas 2.158 km2  no estado do Ceará. Neste domínio estão 

incluídas as áreas de coberturas dos sedimentos terciários do grupo Barreiras, e 

quaternários dos aluviões e dunas que abrangem cerca de 5.980 km2. (MISTRETTA, 

1984). 

O aquifero é limitado na base por uma camada pouco permeável, 

pertencentes à porção superior da Formação Açu e a porção inferior da 

Formação Jandaíra respectivamente. O comportamento hidráulico dessa camada é 

responsável pela interconexão desses aquíferos. (MISTRETTA, 1984). 

10.2 Características das camadas semi-confinantes 

Aquitarde são formações de baixa permeabilidade, que armazenam água 

mais não podem suprir poços de bombeamento. As camadas de argila e de 

folhelhos que separam muitos aqüíferos confinados são bons exemplos de 

aquitardes transmitindo água através de drenança vertical. (CLEARY, 2007) 

Os profissionais de Hidrogeologia têm utilizado o termo aqüífero e 

aquitarde, onde esses são comparados em função da capacidade de produção de 

água por unidades rochosas, onde a unidade com produção de água corresponde 

ao aqüífero e a menos produtiva ao aquitarde. Com  isso, o aquitarde corresponde á 

camada ou unidade geológica relativamente menos permeável numa determinada 

seqüência de camadas geológicas. 
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10.2.1 Camada Semi-confinante da Base do Aquífero Jandaíra 

O aquitarde da base do aquífero Jandaíra é constituído por diferentes 

litologias, correspondente à base da formação Jandaíra e ao topo da formação Açu 

e que, em geral, da base para o topo são representadas por argilas arenosas, 

argilas siltosas, argilitos, folhelhos, margas, calcarenitos e calcários 

compactos, com eventuais intercalações de lentes arenosas em diferentes 

níveis. (MISTRETTA, 1984) 

Esse aquitarde funciona hidraulicamente como uma camada semi-

confinante do topo do aquífero Açu e dependentemente das diferenças de carga 

hidráulica entre a Açu e Jandaíra, é responsável pela entrada, do fluxo vertical 

ascendente, ou saída por fluxo vertical descendente de água do Açu. Sua espessura 

máxima é da ordem de 800 metros, na parte central da bacia. (IPT, 1982). 

10.2.2 Camada Semi-confinante do topo do Aquífero Jandaíra 

Apenas uma porção da formação Jandaíra na sua faixa litorãnea, é 

recoberta por sedimentos terciários do grupo Barreiras e depósitos quartenários 

aluvionares e dunares. 

A análise de perfis de poços em estudos passados localizados nessas 

áreas revela a presença de uma camada semi-permeável entre os calcários 

Jandaíra e os sedimentos de cobertura, constituídas por leitos 

predominantemente argilosos e ás vezes margosos, com espessura variando de 6 

até 52 metros. 

Tal camada segundo Mistretta (1984) pode ser correspondente a porção 

basal da formação Serra do Mar do grupo Barreiras, ou mesmo representar o 

resultado final da decomposição da capa dos calcários Jandaíra, que teria originado 

depósitos argilosos. 



77 

11. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO 

11.1 Balanço hídrico 

Na elaboração do balanço hídrico foi acessado o banco de dados de 

precipitação, onde foi feita uma média mensal em uma serie histórica de 34 anos de 

dados coletados pelos postos pluviométricos da região de Quixeré, esses dados são 

acessados pelo site da (FUNCEME), os dados de temperatura extraidos pelo (INPE) 

também foi feita uma média mensal por regressão linear múltipla, pois com esses 

dados e utilizando o método de Thornthwaite foi possível calcular o balanço hídrico. 

A metodologia para calcular se o balanço hídrico sofreu recarga positiva 

deve-se basicamente fazer a diferença entre o saldo total de precipitação 

pluviométrica em uma determinada época subtraída pela evapotranspiração com 

isso teremos a infiltração efetiva. 

A infiltração efetiva foi obtida para cada um dos postos, calculando-se a 

evapotranspiração potencial (ETP) mensal, pela fórmula de Thornthwaite, e, em 

seguida, a evapotranspiração real (ETR) mensal e a infiltração efetiva (1e), admitido 

que a retenção da água de precipitação no solo é de 100 mm (CASTANY, 1975). 

O balanço hídrico foi feito pelo método de Thornthwaite, utilizando a equação: 

P+RU=ETR+EX 

P = precipitação em mm; 

RU = reserva útil de água utilizada pelas plantas retida no solo; 

ETR = evapotranspiração real em mm; 

EX = excedente de água (escoamento superficial + infiltração) em mm. 

EX = R + I; 

R = escoamento superficial direto para os rios (mm); 

/ = infiltração profunda que alcança o aquífero (mm). 

Admite-se ainda que a evapotranspiração real é menor ou igual à 

evapotranspiração potencial (ETR 5 ETP). A evapotranspiração real é calculada por 

comparação da ETP com a chuva, conforme se indica a seguir: 
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Quando: P > ETP ETR= ETP 

Quando: P < ETP ETR = P 

Tabela. 1.1 - Balanço hídrico do município de Quixeré. 

TABELA - BH A PARTIR DE DADOS CLIMÁTICOS DE QUIXERÉ (1981-2015) 

LAT = 5 °03' LON = 37 ° 55' ALT = 130 m 

Mês Tmédia ETP PPT PPT-ETP C ETR 'e 

( C) (mm) (mm) (mm) (mm) 
JAN 28 13,3 1,08 176,6 14,6 -162,0 14,6 O 

FEV 27,8 13,1 0,97 154,4 86,4 -68,0 O 86,4 0,0 

MAR 

ABR 

MAI 

27 

26,8 

26,6 

12,5 

12,4 

12,3 

1,05 

0,99 

1,01 

149,7 

137,2 

136,1 

118,2 

160,4 

159,8 

-31,5 

23,2 

23,7 

O 

23,2 

46,9 

118,2 

137,2 

136,1 

0,0 

0,0 

O 

JUN 26,2 12,0 0,96 122,1 85,8 -36,3 10,5 85,8 

JUL 26,1 11,9 1,00 125,4 56,3 -69,1 0,0 56,3 

AGO 26,6 12,3 1,01 136,1 21,2 -114,9 0,0 21,2 

SET 27,2 12,7 1,00 146,6 10,2 -136,4 0,0 10,2 

OUT 27,7 13,0 1,06 166,5 10,7 -155,8 0,0 10,7 O 

NOV 28 13,3 1,05 171,7 13,3 -158,4 0,0 13,3 O 

DEZ 27,1 12,6 1,10 159,0 13,4 -145,6 0,0 13,4 O 

'anual = 151,4 Totais anuais 750,3 703,4 0,0 

a = 	3,78 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Através da análise do balanço hídrico em uma série histórica de 

precipitação no período de 1981 a 2015 verificou-se que o potencial hídrico de 

precipitação é inferior a evaporação potencial, o que indica uma infiltração baixa no 

solo e recarga praticamente nula no aqüífero. 
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11.2 Importância do estudo da Potenciometria 

A relação entre as fraturas e outras descontinuidades geológicas rúpteis e 

os processos de circulação ou percolação de água através da rocha vistos nas 

formações carsticas são fatores importantes para interpretação hidrogeológica dos 

aqüíferos cársticos, mas para se entender o melhor funcionamento da dinâmica de 

fluxo das águas subterrâneas bem como zonas de recarga, descarga, e ás áreas 

mais favoráveis para captação de águas subterrâneas geralmente através de poços, 

deve-se gerar mapas potenciométricos que servirão de parâmetro fundamental para 

caracterização do aqüífero, e posteriormente fator importante para definir os 

melhores locais para construção e aproveitamento de poços. 

Segundo Cleary (2007), os mapas potenciométricos podem ser muito 

úteis para estimar as velocidades e a localização das áreas de bombeamento ou 

recarga e determinar se um rio é influente ou efluente num dado local. 

O estudo da potenciométria constitui a base para caracterização 

hidráulica de um aqüífero. Segundo Silva (2008), os estudos potenciométricos são 

muito importantes e essenciais para a compreensão do funcionamento dos aqüíferos 

cársticos e para poder efetuar qualquer comparação posterior de métodos ou 

técnicas de prospecção empregada nas pesquisas hidrogeológicas. 

Para elaboração de mapas potenciométricos é necessário obter a carga 

hidráulica pontual de cada poço presente na área de estudo, localizados em um 

mesmo aqüífero de forma que esses valores definiram uma superfície 

potenciométrica naquela determinada escala cartográfica. A carga hidráulica é 

obtida através da diferença entre a subtração da cota altimétrica do determinado 

poço pela profundidade do nível estático (NE) já descontado o valor da cota da boca 

do poço. (Figura 4.5) 
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Figura. 4.5 - Procedimento para obtenção da carga hidráulica. 

Fonte: Feitosa et al. 1997 
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Fonte: Elaborado pelos autores 
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11.3 Levantamentos de dados dos poços na área de estudo 

No estudo realizado em campo foi observado que a maioria dos poços era 

tubular e tinha dimensão de 6 polegadas (Figura 4.7) com profundidades que variava 

entre 35 a 60 metros onde alguns poços utilizavam anéis de concreto (Figura 4.8) 

geralmente com profundidades de 10 a 15 metros para maior armazenamento de 

água nos períodos chuvosos e no fundo dessas estruturas a boca do poço tubular 

era encontrada. 

Figura4.7- Poço tubular de 6 polegadas de diãmetro com níveis estáticos atingindo 
os 22,66 metros, poço presente no Calcário Jandaíra. Quixeré/CE (Poço PSRA 10: 
622327 , 9439293) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Foi utilizado para medição e análise dos níveis estáticos, o medidor de 

nível modelo JACIRE com alcance de 30 metros para obter os devidos dados, na 

maioria dos 80 poços, ou seja, 42 poços monitorados os níveis foram medidos pelo 
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aparelho, mas os poços observados com NE acima dos 30 metros, só foram 

possíveis a coleta dos níveis devido a informações de monitoramento do proprietário 

com métodos manuais como mangueiras de nível. Essa dificuldade de coleta de 

dados se deu devido à limitação do equipamento que só alcançava medições ate 30 

metros de profundidade. Outros problemas vistos que atrapalharam a coleta de 

dados nos poços foram o estado atual dos poços que muitas vezes foram 

encontrados em situação de abandono devido a falta de equipamentos de 

bombeamento, outros soterrados por sedimentos e secos. Com  isso através da 

coleta de dados foi feito uma planilha de cadastro dos poços com parâmetros de 

profundidade, carga hidráulica, vazão e nível estático. 

Essa coleta de dados é importante, pois através da interpretação de 

dados dos níveis medidos podemos avaliar o comportamento do nível estático na 

área de estudo, onde foi avaliado o nível numa profundidade média de 32,35 metros 

atingindo valores máximos de 50 metros e mínimos de 12,62 metros. 

Figura 4.8 - Presença de poço tubular de 6 polegadas de diâmetro com níveis 

estáticos atingindo 27,37m, observado no fundo dessa estrutura composta por anéis 

de concreto e presente no Calcário Jandaíra. Quixeré/CE (Poço PSRA 25: 621306 , 

9434227) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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11.4 Análise e interpretação do Mapa Potenciométrico 

O mapa potenciométrico construído mostra a distribuição das principais 

direções de fluxo. Obviamente, em escala local esse fluxo não é homogêneo e 

poderá sofrer modificações importantes conforme a presença de estruturas 

geológicas como intensos fraturamentos e pelo bombeamento dos poços. 

Neste trabalho foram utilizados 56 poços tubulares na área de estudo, 

com utilização da base de dados de poços cadastrados pela COGERH foram 

adicionados no programa através de planilhas com identificação de cada poço por 

seu respectivo código. Ao todo foi usado para elaboração do mapa potenciométrico 

14 poços cadastrados com código (COCAS), e 42 poços levantados em campo 

intitulados (PSRA) esses dados de nível estático e suas cotas altimétricas foram 

obtidos em campo no período de 01/07 a 09/07 de 2017. 

Os valores de NE usados pelos poços cadastrados (COCAS) foram 

aproveitados somente os dados de NE dos poços do período chuvoso entre 

fevereiro e julho de 2017, esse procedimento foi à forma mais coerente para a 

construção do mapa potenciométrico, e foram utilizados os valores da carga 

hidráulica obtido em cada poço. 

Com utilização do programa (Sufer 12), foi utilizado o método da 

interpolação Krigagem ordinária, onde foram traçadas isolinhas e foi construído o 

mapa potenciométrico do aqüífero Jandaira na região do município de Quixeré. 

Foi adotado para confecção do mapa potenciométrico intervalos de 3 

metros nas cotas, gerando as curvas vistas no mapa, proporcionando uma melhor 

distribuição e melhor interpretação dos dados. 

Na região central, sul e sudeste do mapa potenciométrico representado 

pela localidade de Salve Bom Jesus, houve um hiato de dados de nível estático e 

conseqüentemente não foi possível evidenciar as cargas hidráulicas nessas zonas 

devido a ausência de poços nessa região da área de estudo, o fluxo nessa região foi 

inferido devido a ausência de poços nessa zona. 
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11.4.1 Áreas de recarga 

Analisando o mapa potenciométrico (Figura 4.9) observamos que na zona 

noroeste se localiza os distritos de Lagoinha, Maria Preta e Santa Terezinha onde foi 

constatado uma zona de recarga que é evidenciada pela direção dos vetores. Os 

vetores de fluxo se comportam de forma divergente, ou seja, essa região 

caracteriza-se um alto potenciométrico, onde os valores de níveis estáticos 

apresentam-se pouco profundos em torno de 24 metros em média, o que indica uma 

recarga maior do aqüífero nessa zona. 

As zonas de recarga sofrem influência importante das águas pluviais que 

Infiltra diretamente nas feições cársticas (dolinas, cavernas e sumidouros) que são 

estruturas que favorecem o armazenamento, circulação e o abastecimento do 

aqüífero, nessas regiões não existem drenagens superficiais, sendo as chuvas, os 

fraturamentos acentuados no calcário e as feições cársticas são os fatores de maior 

importância e que tem grande influência na recarga do aqüífero Jandaíra. 

11.4.2 Áreas de descarga 

Os principais vetores de escoamentos e convergência de águas 

subterrâneas situam-se na porção Norte-Nordeste localizado no distrito de Nova, 

onde as linhas de fluxo convergem nessa zona da área de estudo. Deve-se salientar 

também que existe um fluxo convergente regional em direção a zona sudeste da 

área. Apesar de não existir poços que viabilizem a medida da potenciométria nessa 

zona, a dispersão de fluxo com base nos dados disponíveis permite inferir que a 

zona sudeste representa uma área de descarga (Figura 4.9) nas proximidades do 

distrito de Salve Bom Jesus. 

11.4.3 Divisor de águas 

No estudo regional do mapa potenciométrico do aqüífero Jandaíra a zona 

divisória de águas subterrâneas coincide com o divisor de águas superficial onde 

esse divisor é representado pela bacia hidrográfica do rio Jaguaribe. (ANA, 2010) 
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Esse divisor de águas subterrâneo possui uma zona de influência na 

porção oeste e nordeste da área de estudo onde seu fluxo é divergente e possui 

vetores de fluxo para sudeste se enquadrando no modelo de fluxo local da área 

mapeada. Os altos de fluxos divergentes se encontram nas linhas divisórias de 

águas subterrâneas aproximadamente coincidentes com os limites entre as bacias 

hidrográficas e também, ao que parece nas proximidades de estruturas cársticos. 

11.4.4 Escoamentos de águas subterrâneas 

A água subterrânea se move de áreas de alto potencial para as áreas de 

baixo potencial, isso é verdade quando a direção do fluxo é horizontal em aqüíferos 

horizontais. Com  isso para um estudo e utilização dos aqüíferos cársticos deve-se 

entender as características desses sistemas por serem meios anisotrópicos, através 

de obtenção dos valores de carga hidráulica pontual de cada poço, podemos 

determinar a dinâmica de fluxo das águas subterrâneas, seus divisores de águas as 

zonas de recarga e descarga presentes na área de estudo. 

Nesta região do aqüífero Jandaíra as principais direções de fluxo ocorrem 

preferencialmente nos sentidos (NW-SE) vindos principalmente da zona localizada 

no distrito de Lagoinha e Santa Terezinha e se desloca para a região central e 

sudeste da área de estudo, na região de Queimadas pode-se observar que as linhas 

de fluxo se comportam no mesmo sentido. Foi possível observar um sentido de fluxo 

convergente na porção nordeste da área proveniente da zona que se localiza no 

distrito de Lagoa velha ate Nova, ou seja, caracterizando um baixo potenciométrico e 

uma região do aqüífero com níveis estáticos profundos. (Figura 4.9) 
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Figura 4.9 - Mapa Potenciométrico 
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11.5 Qualidade das águas subterrãneas 

A análise e monitoramento da qualidade das águas subterrâneas são 

fatores de suma importância para o melhor uso e aproveitamento dessas águas em 

diversas finalidades seja na agricultura, pecuária, industrial e principalmente no 

consumo humano onde se deve atentar para os parâmetros de potabilidade 

presentes na norma. 

Segundo o art 9° inciso I, lei 9.433, de 1997, é primordial assegurar ás 

águas a qualidade compatível com os usos mais exigentes a que foram destinadas. 

Para estudo da qualidade da água subterrânea na área de estudo foi feita 

amostragem e análise das águas em poços tubulares presentes no aqüífero 

Jandaira, onde foi usado a sonda OAKTON Waterproofph/CON 300 Meter que foi 

utilizada nos testes de Ph, condutividade elétrica e temperatura nas amostras de 

água, para o uso correto da sonda primeiramente o sensor na ponta da sonda era 

lavado com água destilada para não haver interferência de resíduos sólidos ou 

elementos na análise, logo após era coletado uma amostra do poço em um 

recipiente e logo após era mergulhado a sonda na água para medições dos 

parâmetros de Ph, temperatura e condutividade elétrica da amostra sendo todos 

esses valores devidamente anotados na planilha de campo. 

11.5.1 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica é o parâmetro que indica a capacidade da água 

de conduzir corrente elétrica; depende da concentração total das substâncias 

dissolvidas ionizadas e de sua mobilidade que, por sua vez, depende da 

temperatura na qual a medida é realizada. Para o consumo humano, é importante 

que a água tenha uma condutividade entre 50 e 1500 pS/cm valores recomendados 

pela OMS. (Tabela 1.2) 

Nos testes de condutividade elétrica foram identificados teores salinos 

presentes nas águas subterrâneas do aqüífero Jandaíra, possivelmente resultante 

da dissolução da rocha calcária, sendo consideradas águas impróprias para o 

consumo humano, pois de 9 amostras analisadas 7 foram valores acima de 1500 

pS/cm. 
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11.5.2 Potencial hidrogeniônico (Ph) 

O Ph é a medida da concentração do íon hidrogênio ou de sua atividade, 

o balanço dos íons hidrogênio e hidróxido (OH-) é o indicativo do quanto a água será 

ácida ou básica. 

Foram realizadas 9 medidas em campo com a sonda OAKTON 

Waterproofph/CON 300 Meter (Figura 5.0), onde podemos observar valores entre 

6,65 e 7,1 no processamento dos dados percebemos 5 valores pouco abaixo do ph 

7 se mostrando águas levemente acidas, esses valores tiveram pouca variação 

ficando muito próximos da faixa neutra que é estabelecida como padrão de 

potabilidade para consumo humano ( Tabela 1.2). O valor médio do PH das águas 

subterrâneas na área de estudo ficou em torno de 6,83 com tendência para um 

caráter levemente ácido. Dessa forma podemos concluir que todos os valores 

obtidos são aceitáveis pelos padrões recomendados pela PORTARIA N° 2914, DE 

12 DE DEZEMBRO DE 2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE Art. 38 § 1° com ph dentro do 

padrão (6 a 9.5). 

Tabela 1.2 - Parâmetros físico-químicos usados para análise da qualidade da água. 

TABELA DOS PARAMETROS DE QUALIDADE DAS AGUAS 

POÇOS PH TEMPERATURA (°c) CONDUTIVIDADE ELETRICA(ps) 

COCAS 3170 7 30,2 1513 

PSRA 14 6,9 28 1881 

PSRA 25 7,1 31,4 1978 

PSRA 35 6,7 30,8 1699 

PSRA 36 6,67 30,6 1334 

PSRA 42 7 29,4 1354 

PSRA 49 6,7 31,7 1755 

PSRA 50 6,8 31,3 1868 

PSRA 51 6,65 33,2 2044 

Fonte: Elaborado pelo autores. 
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Figura 5.0 - Sonda OAKTON Waterproofph/CON 300 Meter utilizada nos testes de 
PH, Condutividade elétrica e temperatura nas amostras de água coletadas nos 
poços. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

11.6 Análises dos valores obtidos através do mapa de Vazão 

Na área de pesquisa foram aproveitados 54 poços cadastrados obtidos 

das planilhas da COGERH dados do período de 2003 a 2014, que possuíam dados 

de vazão que é o parâmetro essencial para o devido estudo. Analisando os valores 

de vazão é visto uma grande variação, onde apresenta uma média de 87,4 m3/h, 

com valor mínimo de 4,8 m3/h e máximo de 300 m3/h. (Tabela 1.3) Apenas 1 poço 

(1,85%) tem vazão pouco abaixo de 5 m3/h que pode ser considerado uma vazão 

média, mas os 53 poços (98,15%) restantes, são poços que apresentam altas 

vazões. Os dados foram interpolados pelo método da Krigagem ordinária usando o 

software Sufer 12.0. 

Com objetivo de relacionar os dados de vazões dos poços, foi elaborado 

o mapa de distribuição dos valores das vazões. Observando o mapa (Figura 5.1) 
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identificamos com facilidade as principais zonas de explotação do aqüífero que é 

caracterizado por maior aproveitamento das águas subterrâneas através do 

bombeamento dos poços, onde os mesmos se concentram de forma mais intensa 

através da maior concentração de poços em 3 zonas: na porção localizada no setor 

nordeste da área é composta por 21 poços, na porção a noroeste é encontrado 12 

poços, e no setor mais a sudoeste estão presentes 19 poços, na zona central e mais 

a sudeste do mapa notamos ausência de poços, em sua maioria os poços são 

tubulares e possuem finalidade para irrigação. Foi adotado no mapa de vazão 

(Figura 3.8) com intervalos de 30 metros nas cotas de vazões gerando as curvas 

vistas no mapa, proporcionando uma melhor distribuição das mesmas e melhores 

interpretações dos dados de vazão. 

Tabela 1.3 - Tratamento dos dados de vazão. 

VAZAO (m3/h) 

Valor Mínimo 4,8 

Valor Máximo 300 

Média 87,4 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 5.2 - Gráfico de Vazão x N° de Poços com total de 54 poços avaliados. 

VAZÃO (m3/h) 
er  O a 25 	e  26 a 50  .51  a 75  e  76 a 100  g 101 a 125 al 126 a 150 

ii 151 a 175  ei  176 a 200 ■ 201 a 225  e  226 a 250 e 251 a 275 ei 276 a 300 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Nos intervalos de O a 25, 51 a 75 e 101 a 125 m3/h são valores de vazão 

mais presentes em termos de poços e registram um potencial hídrico altíssimo. 

(Figura 5.2) 

Nessa etapa foram utilizados dados de coleta de épocas anteriores ao 

período de pesquisa de campo que se deu do dia 01/07/2017 a 09/07/2017, onde foi 

avaliada a real situação que os poços se encontram, foi observada a impossibilidade 

de atualização dos dados atuais de vazão. Os dados de vazão usados para 

criação do mapa de vazão são de períodos de 2003 a 2014, pois muitos poços 

encontram-se abandonados, desativados, sem bomba, secos e com níveis estáticos 

abaixo de 30 metros contendo volumes insuficientes para atividade de irrigação. 
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12. CONCLUSÃO 

Para maior entendimento do aqüífero cárstico devem-se considerar 

fatores como relevo, estruturas geológicas, evidências da cárstificação, pois a rocha 

calcária que compõe o aqüífero Jandaíra é bastante variável, pode-se concluir que o 

meio aqüífero quando analisado em uma escala de detalhe, se apresenta 

heterogêneo e hidraulicamente anisotrópico, promovendo circulação tipicamente 

cárstica no seu interior, ou seja, um meio descontinuo com circulação de água se 

processando através de fraturas e canais. 

Para um estudo preciso e uma caracterização hidrogeológica adequada 

do aqüífero Jandaíra primeiramente foi elaborado o balanço hídrico do município de 

Quixeré onde se verificou que o potencial hídrico de precipitação é inferior a 

evaporação potencial, o que indica uma infiltração baixa no solo e recarga 

praticamente nula no aqüífero, demonstrando um fator decisivo para o rebaixamento 

dos níveis estáticos dos poços. 

Através da análise e interpretação do mapa potenciométrico do aqüífero 

cárstico Jandaira que se localiza na região de Quixeré, concluiu-se a presença de 

um padrão de fluxo radial divergente com alto potenciométrico presente na porção 

nordeste da área de estudo delimitada pelos distritos de Santa Terezinha, Lagoinha 

e Maria preta, onde o fluxo seguiu em direção a região central e sudeste da área 

mais precisamente no distrito de Salve Bom Jesus. 

As zonas de recarga sofrem influência importante das águas pluviais que 

Infiltra diretamente nas feições cársticas (dolinas, cavernas e sumidouros) que são 

estruturas que favorecem o armazenamento, circulação e recarga do aqüífero, 

nessas regiões não existem drenagens superficiais, sendo as chuvas, os 

fraturamentos e as feições cársticas os fatores responsáveis pela recarga do 

aqüífero Jandaíra. 

A zona de descarga são áreas com maior exploração e uso das águas 

subterrâneas através de uma grande densidade de poços. Na área mapeada essa 

zona se caracteriza por uma convergência de fluxo que se localiza na porção norte-

nordeste abrangendo os distritos de Lagoa Velha e Nova. Essa convergência de 

fluxo se caracteriza por um baixo potenciométrico e níveis estáticos mais profundos, 

isso se da em função da baixa recuperação hídrica do aqüífero. 
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Pelas análises de condutividade elétrica podemos concluir que as águas 

subterrâneas do aqüífero Jandaíra são impróprias para o consumo humano e de 

animais, pois os resultados dos dados obtidos mostram que de 9 amostras 

analisadas, 7 possuem valores acima de 1500pS/crn, evidenciando um teor salino 

elevado possivelmente resultado da dissolução das rochas calcárias, devido a essas 

características a finalidade principal de uso das águas subterrâneas do aqüífero 

Jandaíra será para irrigação. 

No teste de Ph foram realizadas 9 medidas de amostras das águas dos 

poços com a sonda OAKTON Waterproofph/CON 300 Meter, podemos observar 

através da interpretação dos dados, 5 valores pouco abaixo do ph 7 se mostrando 

águas levemente acidas, esses valores tiveram pouca variação ficando muito 

próximos da faixa neutra que é estabelecida como padrão de potabilidade admitido 

pela Ministério da saúde. O valor médio do Ph das águas subterrâneas na área de 

estudo ficou em torno de 6,83 com tendência para um caráter levemente ácido. 

Com resultados obtidos através da coleta de dados estruturais no campo 

foi possível a elaboração do Diagrama de Roseta onde se pode observar que o 

fraturamento é bastante heterogêneo, ou seja, abrange várias direções, mas 

observou-se uma maior freqüência dos fraturamentos seguindo duas direções 

principais NW-SE e NE-SW que muitas vezes se conectam de forma ortogonal. 

Os calcários da Formação Jandaíra são marcados por fraturas 

extensionais com aberturas de até 1 m com grande densidade e penetratividade, 

geralmente sem preenchimento e algumas com pequenas fissuras preenchidas por 

calcitas recristalizadas. Também foram observadas as juntas de alivio de pressão 

que juntamente com as fraturas extensionais são estruturas importantes para o fluxo 

de água subterrânea no aqüífero cárstico, em campo foram observadas a disposição 

de forma horizontal das juntas coerente a direção dos acamamentos. 

O desenvolvimento das feições cársticas (sumidouros, cavernas e 

dolinas) na Formação Jandaíra, está relacionado aos alinhamentos preferenciais das 

estruturas, ou seja, a carstificação segue os trends NW-SE e NE-SW das fraturas 

de extensão das juntas e do acamamento da Formação Jandaíra, a falha Tiradentes 

presente na área de estudo é um exemplo típico do comportamento tectõnico 

regional, onde essa feição influência na dinâmica dos processos de carstificação. 
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No mapeamento de campo verificou-se que o grau de dissolução das 

rochas calcárias era baixo e o estágio de desenvolvimento do cárste era juvenil, isso 

se deve as baixas precipitações, alta evaporação o que dificulta o intemperismo 

químico das rochas calcárias e conseqüentemente o processo de dissolução das 

mesmas. 
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ANEXO 1 - CADASTRO DE DADOS HIDROGEOLÓGICOS DO PERÍODO CHUVOSO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO DE 
QUIXERÉ USADOS PARA CONFECÇÃO DO MAPA POTENCIOMETRICO. 

POÇOS 
CADASTRADOS 

COORDENADAS 
(N) 

COORDENADA 
(E) 

NE 
(m) ALTIMETRIA(m) 

COTA DA 
BOCA(m) 

NE- COTA DA 
BOCA (m) 

CARGA HIDRÁULICA 
(m) 

VAZAO 
(m3/h) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

COCAS4372 9432160 621525 
44,00 

146 0,47 
43,53 102,47 

65 70 

COCAS3200 9432151 621588 
44,00 

144 0,27 
43,73 100,27 

98 45 

COCAS3204 9432846 621103 42,00 148 O 42,00 106,00 
100 62 

COCAS3729 9432335 621141 
41,00 

144 0,35 
40,65 103,35 

114 60 

COCAS3725 9433385 620767 
42,00 148 O 42,00 106,00 

110 70 

COCAS3203 9433385 620767 
42,00 

148 O 
42,00 106,00 

110 70 

COCAS3096 9436002 622727 28,42 139 O 28,42 110,58 29 60 

COCAS3813 9436492 622874 
26,67 137 0,36 26,31 110,69 4,8 56 

COCAS2539 9436392 622622 
26,03 

139 0,6 
25,43 113,57 

132 40 

COCAS3231 9437115 623732 
36,00 

136 0,5 
35,50 100,50 

158 40 

COCAS3105 9438249 623252 
12,62 

139 0,23 
12,39 126,61 

13,58 55 

COCAS3092 9437933 626783 
39,00 

136 0,46 
38,54 97,46 

36 50 

COCAS3095 9438844 626598 
50,00 

137 0,53 
49,47 87,53 

36 60 

COCAS3096-2 9435995 622723 
28,87 

139 0,46 
28,41 110,59 

# 60 
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POÇOS SEM 

REGISTRO 
COORD.(N) COORD.(E) 

NE 

(m) 
ALTIMETRIA(m) COTA DA BOCA(m) 

NE- COTA DA BOCA 

(m) CARGA HIDRÁULICA(m) 

VAZAO 

(m3/h) 
PROF (m) 

PSRA 01 9437860 623650 
22,67 

136 0,5 
22,17 113,83 

# # 

PSRA 02 9437392 622117 
22,73 

139 0,4 
22,33 116,67 

# # 

PSRA 03 9437536 622366 
24,17 

139 0,42 
23,75 115,25 

# # 

PSRA 04 9436284 622864 
28,30 

136 0,42 
27,88 108,12 

4* 44 

PSRA 05 9436235 622896 
28,12 

136 0,07 
28,05 107,95 

# # 

PSRA 07 9435939 622548 
29,89 

140 0,12 
29,77 110,23 

# # 

PSRA 08 9437451 622782 
22,19 

139 0,31 
21,88 117,12 

# 42 

PSRA 09 9439293 622370 
21,61 

135 O 
21,61 113,39 

4* 35 

PSRA 10 9439244 622327 
22,66 

134 0,43 
22,23 111,77 

# # 

PSRA 11 9439063 624512 
26,10 

136 0,53 
25,57 110,43 

# # 

PSRA 12 9439090 624572 
26,12 

135 0,46 
25,66 109,34 

# # 

PSRA 13 9437840 626366 
35,45 

130 0,86 
34,59 95,41 

4*  50 

PSRA 14 9437742 626235 
34,50 

130 0,9 
33,60 96,40 

4* 60 

PSRA 15 9437766 626161 
34,16 

131 0,51 
33,65 97,35 

4* 48 
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POÇOS SEM 

REGISTRO 
COORD.(N) COORD.(E) 

NE 

(m) 
ALTIMETRIA(m) COTA DA BOCA(m) 

NE- COTA DA BOCA 

(m) CARGA HIDRÁULICA (m) 

VAZÃO 

(m3/h) 
PROF (m) 

PSRA 16 9437656 626202 
36,60 

134 0,62 
35,98 98,02 

# 55 

PSRA 17 9437668 626321 
35,58 

134 0,64 
34,94 99,06 

# 50 

PSRA 18 9437061 622744 
23,08 

139 0,64 
22,44 116,56 

# 26 

PSRA 19 9436910 622702 
23,46 

136 0,14 
23,32 112,68 

14 40 

PSRA 20 9437214 622901 
23,18 

136 0,44 
22,74 113,26 

# 40 

PSRA 21 9437165 623007 
23,10 

137 0,28 
22,82 114,18 

# 40 

PSRA 22 9437109 622973 
23,13 

135 0,28 
22,85 112,15 

14 40 

PSRA 24 9434237 621314 
27,37 

138 0,59 
26,78 111,22 

# # 

PSRA 25 9434227 621306 
27,37 

139 0,48 
26,89 112,11 

# # 

PSRA 26 9434109 620727 
24,27 

139 0,27 
24,00 115,00 

# # 

PSRA 27 9433119 620286 
33,80 

148 0,68 
33,12 114,88 

# # 

PSRA 28 9433058 620237 
33,80 

147 0,29 
33,51 113,49 

# # 
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POÇOS SEM 
REGISTRO 

COORD.(N) COORD.(E) NE(m) ALTIMETRIA(m) 
COTA DA 
BOCA(m) 

NE- COTA DA BOCA(m) 
CARGA 

HIDRÁULICA(m) 
VAZÃO 
(m3/h) 

PROF(m) 

PSRA 29 9435241 622531 36,00 139 0,25 35,75 103,25 # # 

PSRA30 9438405 623675 23,23 135 0,39 22,84 112,16 # # 

PSRA 31 9438352 623865 23,08 135 0,42 22,66 112,34 # # 

PSRA 32 9438347 623947 22,21 137 0,77 21,44 115,56 # # 

PSRA 33 9438694 623610 23,50 137 0,33 23,17 113,83 # # 

PSRA 34 9438583 623589 24,09 136 0,15 23,94 112,06 # # 

PSRA 35 9439143 626762 42,00 134 0,5 41,50 92,50 # # 

PSRA 36 9439629 626740 44,00 139 0,68 43,32 95,68 tf I* 

PSRA 40 9439850 627988 26,57 135 0,43 26,14 108,86 tf 50 

PSRA 45 9432701 620000 40,00 148 0,48 39,52 108,48 # # 

PSRA 46 9432520 620178 41,00 148 0,44 40,56 107,44 # # 

PSRA 48 9432376 620032 34,25 146 0,35 33,90 112,10 # 60 

PSRA 49 9431280 621540 43,00 139 0,57 42,43 96,57 # 60 

PSRA 50 9431168 621401 42,50 141 0,26 42,24 98,76 # 60 

PSRA 51 9431676 622112 42,00 142 0,21 41,79 100,21 # 60 

PSRA 52 9432202 621566 44,00 143 0,62 43,38 99,62 # # 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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ANEXO 2 - CADASTRO DOS AFLORAMENTOS E FEIÇÕES CÁRSTICAS VISTAS EM CAMPO. 

AFLORAMENTOS 
COORDENADAS 

(N) 
COORDENADAS 

(E) 
LOCALIDADE MUNICÍPIO ATITUDES DESCRIÇÃO 

AR 12 623784,5 9438246,9 
Santa 

Terezinha Quixeré 
S120°E / S184°W / S120°E / 

N340°S / N305°E Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 13 623835,8 9438424,1 Santa 
Terezinha 

Quixeré S110°E / S195°W / N285°E Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 23 623313,9 9436953,2 Lagoinha Quixeré S115°E / N62°E Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 22 622816,9 9436853,2 Lagoinha Quixeré N291°W / N351°E / NO°E Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 24 623258,2 9436771,6 Lagoinha Quixeré N306°W / N18°E / N285°W Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 36 626918,2 9436806,7 Nova Quixeré 
N324°W / N05°E / N07°ERocha 

/N278°W / N257°W 
calcária com fraturas extensivas 

AR 48 627378,4 9431978,8 
Salve Bom Quixeré 

Jesus 
N61°E / N274°W Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 47 627265,8 9431947,2 
Salve Bom 

Jesus 
Quixeré 

N20°E / N28°E / N30°E / 
N323°W 

Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 50 629441,3 9432276,4 
Salve Bom 

Jesus 
Quixeré 

N294°W / N327°W / N14°E / 
S202°W / S145°E / N22°E / 

S94°E / N331°W 
Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 51 629470,5 9432137,3 
Salve Bom

Quixeré 
Jesus 

N310°W / S202°W / S145°E Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 58 623616,7 9437934,3 Maria Preta Quixeré N15°E Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 82 622003,7 9437686,6 Lagoinha Quixeré N98°E / N 325°W / S349°W Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 34 624876,9 9437093,0 
Santa 

Terezinha 
Quixeré 

N310°W / S233°W / S231°W / 
S173°W 

Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 32 625250,5 9437839,8 Santa 
Terezinha Quixeré N280°W / N260°W / 5210°W Rocha calcária com fraturas extensivas 
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AR 101 627088,7 9439837,6 Nova Quixeré 
N348°E / N04°E / N355°E /

Rocha 
N353°E 

calcária com fraturas extensivas 

AR 100 628339,0 9433169,8 
Salve Bom

Quixeré 
Jesus 

N318°W Rocha calcária com fraturas extensivas 

AR 57 627734,0 9439887,2 Nova Quixeré N285°W / N290°E / S217°W Rocha calcária com fraturas extensivas 

DOLINA 01 623594,0 9437871,0 Santa 
Terezinha Quixeré 

Dolina com forma circular preenchida 
por sedimentos 

SUMIDOURO 01 623356,0 9436850,0 Lagoinha Quixeré 
Sumidouro circular com largura de 

 54cm e comp.47cm 

AR 46 / SUM02 627166,0 9432637,0 
Salve Bom 

Jesu 
Quixeré N304°W / N 20°E / N40°E 

Rocha calcária com fraturas extensivas 
e Sumidouro 

SUMIDOURO 03 623973,0 9437938,0 Maria Preta Quixeré N200°W Sumidouro com largura de 2 m e  
comp.2.5 m 

SUMIDOURO 04 620894,0 9436386,0 Lagoinha Quixeré 
Soterrado por blocos de calcários e 

 
sedimentos 

SUMIDOURO 05 627925,0 9438429,0 
Salve Bom 

Jesus 
Quixeré 

Sumidouros preenchido por 
sedimentos, largura 1 m e comp.1.5m 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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