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RESUMO

Os aqüíferos fissurais do Nordeste semi-árido Brasileiro, apresentam 

freqüentemente elevado teor de sais, além de uma baixa disponibilidade hídrica. 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os componentes que influenciam 

na salinidade dos aqüíferos fissurais dentro de uma avaliação físico-químico da 

água, levando em consideração as intervenções físicas do ambiente. Utilizou-se 

técnicas de interpretação de imagem de satélite Landsat -1999 e delimitação da 

microbacia através da carta topográfica de Lajes – SUDENE. Identificou-se águas 

do tipo NaCl com Ca++ e Mg++ em concentrações secundárias. Os poços 

analisados (15), apresentaram uma salinidade média de 5.062 mg/L de STD e 

somente um poço fornece água potável com 319 mg/L de STD. A recarga do 

aqüífero se realiza pela infiltração nas fraturas abertas do ortognaisse 

migmatizado. O tipo e direções das fraturas não controlam a concentração de 

STD. Não existe relação entre STD e vazão. A qualidade do poço de baixa 

salinidade é idêntica as águas superficiais (açude e aqüífero aluvionar). Os 

estudos dos processos de intemperismo evidenciaram que nas transformações da 

rocha em solo, o Ca++ e Na+ são levados para as águas superficiais. O tratamento 

dos dados químico mostrou que os teores de Na+, Ca++, Mg++ e  Cl- são 

controlados pelo processo de evaporação, a partir de uma água única que teria as 

qualidades das águas superficiais ou do poço de baixa salinidade. Já os teores de 

HCO3
- são controlados pela precipitação da dolomita.  A salinidade deste aqüífero 

seria conseqüência da alta taxa de evaporação dos açudes construídos em 

regiões de topografia plana. Os sais precipitados nos fundos argilosos dos açudes 

secos são levados para o aqüífero nas primeiras chuvas. A pesquisa sugere 

algumas recomendações para a utilização e aproveitamento da água salinizada 

em piscicultura, carcinicultura, cultivo da erva-sal (Atriplex sp), entre outras. 

Palavras-chave: Aqüífero fissural, Salinidade, Riacho do Feijão, hidroquímica. 



ABSTRACT

The fissures aquifer northeast semi-arid Brazilian, present high text 

frequently of leave, with of low a hídric availability. The research has as objective 

main to analyze the components that inside influence in the salinity of the water-

bearing fissures of an evaluation physicist-chemistry of the water, leading in 

consideration the physical interventions of the environment. One used techniques 

of interpretation of image of Landsat satellite -1999 and delimitation of the micro 

basin through the topographical map SUDENE. One identified waters of the NaCl 

type with Ca++ and Mg++ in secondary concentrations. The analyzed wells (15), 

had presented an average salinity of 5.147 mg/L of STD and a well only supplies 

drinking waters with 319 mg/L of STD. The recharge of the aquifer one if carries 

through for infiltration in the open fracture of ortognaisse it migmatization. The type 

and directions of the fracture do not control the STD. Relations between salinity 

and out let do not exist. The quality of the well of low salinity is identical the 

superficial waters (aquifer dam and alluvial). The studies of the meteoric erosion 

processes had evidenced that in the transformations of the rock in ground, the 

Ca++ and Na+ are taken for superficial waters. The treatment of the data chemical 

showed that the grade of Na+, Ca++, Mg++ and Cl- are controlled for the 

evaporation process, from only water that would have the qualities of superficial 

waters or the well of low salinity. Already the HCO3- grade is controlled for the 

precipitation of the dolomite. The STD of this aquifer one would be consequence 

of the high tax of evaporation of dams constructed in regions of plain topography. 

You leave them precipitated in deep argillaceous ones dry dams are led for the 

aquifer in first rains. The research suggests some recommendations for the use 

and exploitation of the water salinity in piscicultura, carcinicultura, culture of the 

grass-salt (Atriplex sp), among others. 

Key - Words: Fissural aquifer, Salinity, Riacho do Feijão, hydrochemistry. 
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CAPÍTULO 1 
 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1- Introdução 

Os aqüíferos fissurais do cristalino do Nordeste Brasileiro, caracterizam-se 

por apresentar freqüentemente elevado conteúdo em sais e baixas vazões. A 

perfuração de poços em aqüíferos fissurais no Rio Grande do Norte tem um alto 

grau de equívocos, devido principalmente a falta de métodos modernos aliada à 

extrema variabilidade inerente a esse tipo de aqüífero e o problema de 

salinização. Sendo este, o assunto de maior relevância nesta pesquisa. 

O interior do Nordeste Brasileiro, uma das regiões semi-áridas mais 

populosas do mundo, é a região com menor disponibilidade hídrica do país, 

embora em subsolo haja reservas exploráveis da ordem de 29.6 x 109m3/ano

(Mente, 1994). Do total de poços perfurados pela Secretaria de Recursos Hídricos 

do Rio Grande do Norte durante o período de 1997 a 2000, 40% são 

improdutivos.  Apenas 29,8% dos poços com vazão acima de 200 l/h fornecem 

água potável ou com concentração de resíduo seco abaixo de 1000 mg/l (Silva & 

Legrand, 2001). 

O objetivo principal da pesquisa foi analisar os parâmetros que determinam 

a variabilidade dos Sólidos Totais Dissolvidos (STD) da água subterrânea numa 

região com aqüífero de alta salinidade inserida em um só contexto climático e 

geológico.

As características hidrogeoquímicas e os processos que determinam a 

quantidade de sais das águas foram estudados através de análise química da 

água dos poços, análise do solo e rocha, bem como, verificar a influência da 

morfologia e topografia sobre a recarga dos aqüíferos.
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1.2- Justificativa 

A água não é apenas a substância simples mais abundante na biosfera 

mas, provavelmente, a mais importante (Benicasa, 1984). Acredita-se que os 

organismos vivos tenham se originado em um ambiente aquático (Suticliffe, 1980) 

e tornou-se dependente da água durante sua evolução, não sendo possível viver 

sem ela. Daí, a água ser imprescindível para a existência da vida na Terra.

Dentro dessa necessidade, sabe-se que é impossível a sobrevivência sem 

água, no entanto, existem regiões no planeta onde há uma escassez alarmante 

desse recurso. Um exemplo disso seria as áreas tropicais de clima quente e seco 

do Globo, como é o caso do semi-árido do Nordeste Brasileiro, onde o déficit 

hídrico é maior devido às altas taxas de evaporação ultrapassarem a de 

precipitação durante a maior parte do ano. Nessas regiões existem então uma 

maior susceptibilidade de salinização do solo e conseqüentemente do aqüífero.

No planeta Terra, onde as águas cobrem 3/4 da superfície, cerca de 97,2 

% do volume destas, são salgadas (Leeden, 1975), isto é, apresentam sólidos 

totais dissolvidos (STD) igual ou superior a 30.000 mg/L e um outro percentual 

bem menos significativo é de água  salobra, com STD entre 500 e 30.000 mg/L 

(Art.2º da Resolução do CONAMA de Nº 20 -18/06/86). 

As estatísticas para se encontrar uma água de boa qualidade em aqüíferos 

fissurais nas regiões semi-áridas do cristalino do Nordeste Brasileiro são baixas.

A técnica de locação de poços é a mesma há décadas e até hoje não foi 

modificada. Apesar de já existir muitos estudos sobre o caso, ainda falta recursos 

e investimentos para desenvolver e colocar em prática as pesquisas já existentes. 

A princípio, a locação inicia-se pela análise de fotografias aéreas, a fim de 

localizar as interseções de fraturas onde a potencialidade seria maior. Mas em 

muitos casos, ela sofre interferência dos proprietários, dos políticos locais ou 

ainda, influência da improvisação imposta pelos planos de emergência. 

 Quanto à quantidade de sais nas águas dos poços, é uma questão deixada 

ao acaso. A solução ainda empregada é a instalação de dessalinizadores, que 

infelizmente, na maioria dos casos, são ineficientes, seja pela falta de 

manutenção das bombas, seja pela falta de substituição periódica das resinas. 
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 A outra fonte de água para essas populações castigadas pela seca seria a 

construção de açudes.  Estes são construídos, sem estudos do impacto sobre as  

bacias hidrográficas. Uma primeira pesquisa realizada no ambiente cristalino 

evidenciou que existe uma relação estreita entre a composição da água dos 

açudes, a água das aluviões e a água dos aqüíferos fissurais. É importante 

ressaltar que o tempo de residência da água subterrânea nesses aqüíferos é 

muito curto, fato comprovado durante a realização de uma experiência sobre o 

monitoramento das variações sazonais e sua influência na composição da água. 

Essa investigação mostrou que após as primeiras chuvas, a composição da água 

sofre mudanças depois de aproximadamente um mês. Além disso, nessas regiões 

a demanda de água é sempre mais alta que o aporte, de forma que a água 

subterrânea em terrenos cristalinos nessa região está em constante renovação, 

havendo portanto, pouco tempo para dissolução de minerais primários 

(Silva,2003).

 Não temos a possibilidade de modificar ou controlar a distribuição à grande 

escala de STD dos aqüíferos, que depende, sobretudo, das condições climáticas 

e da proximidade do mar (Silva, 2003). Entretanto, podemos intervir, dentro de 

uma região definida, para possibilitar que sejam perfurados poços que ofereçam 

água com menor salinidade. 

O estudo em questão é multidisciplinar e envolve as áreas de Geologia 

Estrutural, Geoquímica, Pedologia, Topografia, Hidrogeologia, Gerenciamento 

Hídrico e Geografia pois possui um grande impacto social por tratar de um 

problema que atinge diretamente a qualidade de vida de milhões de pessoas que 

vivem no interior do Nordeste Brasileiro. 

Em função dos resultados obtidos a partir de uma primeira pesquisa 

(processo CNPq nº 464697/00-0 iniciada em 1999), constatou-se que seria 

preciso uma abordagem diferente para se detectar as causas das anomalias 

locais de salinidade dos aqüíferos fissurais.  Seria preciso analisar em bacias 

hidrográficas distintas, a geologia (litologia e estrutura), o balanço hídrico 

(precipitação, evaporação, infiltração e características das drenagens), o balanço 

geoquímico do processo de formação de solos, a definição da estratigrafia das 
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aluviões e o controle geoquímico das diferentes litologias e das águas de 

diferentes ambientes. 

Com esta pesquisa, pretende-se entender as relações entre os STD e as 

características da drenagem, a quantidade de açudes na drenagem e a 

estratigrafia e geoquímica das aluviões. Acreditamos que desta forma, será 

possível oferecer às empresas que perfuram poços, ferramentas para se obter um 

melhor índice de aproveitamento, ou seja, encontrar água de melhor qualidade.  

Devemos lembrar que hoje a qualidade da água é um item deixado ao acaso 

dentro da metodologia utilizada para a locação de um poço. 

 O estudo trata de um tema sintonizado com as diretrizes, estratégias e 

desafios citados no documento elaborado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 

em maio de 2002, (DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O EMPREGO DO FUNDO 

DE RECURSOS HÍDRICOS). 

1.3- Objetivos 

1.3.1- Geral 

O principal objetivo desta pesquisa é definir os parâmetros que influenciam 

a diversidade dos Sólidos Totais Dissolvidos (STD) de poços de aqüíferos 

fissurais na microbacia hidrográfica do Riacho do Feijão, no município de Pedro 

Avelino, pertencente à região semi-árida do Rio Grande do Norte. Situada entre 

as coordenadas (UTM – 25, DATUM WGS-84): 9390000 – 780000; 9375000 – 

780000; 805000 – 9390000; 9375000 – 805000 (Fig. 1). 

   

1.3.2- Específico 

1. Analisar o comportamento dos sistemas hídricos e de como eles 

interagem e interferem na qualidade da água;

2. Incentivar o uso integrado e eficiente da água, já que a pesquisa tenta 

estabelecer se há influência dos açudes (e na construção 
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indiscriminada deles) sobre a quantidade de sais dos aqüíferos fissurais 

e portanto, na qualidade da água; 

3. Verificar a viabilidade econômica da água salinizada para outros fins, 

como por exemplo, a Piscicultura e Carcinicultura. 

4. Impulsionar um melhor aproveitamento das águas pluviais, através de 

técnicas simplificadas, como as calhas artesanais. 
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CAPÍTULO 2 
REVISÃO DE LITERATURA 

Com intuito de garantir um alicerce referente ao tema de estudo, realizou-

se um levantamento de dados bibliográficos para alcançar um embasamento 

teórico fornecendo suporte à pesquisa. 

 Sabe-se que a preocupação atual com os recursos hídricos se tornou um 

assunto discutivelmente importante, pois este elemento natural é fundamental à 

vida.

 No Nordeste do Brasil, existe uma área denominada “Polígono da Seca”, 

onde parte do Rio Grande do Norte está inserido. O polígono engloba outros 

estados, todos apresentando uma escassez elevada dos recursos hídricos. O 

clima predominante em toda região é o semi-árido, o qual caracteriza-se por 

curtos períodos de chuvas alternados por longos períodos de estiagem, podendo 

perdurar por vários anos. Devido a esses fatores, há dificuldade de 

armazenamento da água em reservatórios superficiais e a sua retenção durante 

longos períodos é prejudicada pela alta evaporação, tornando a água superficial 

um recurso mineral estratégico. 

 A microbacia estudada encontra-se englobada no “Polígono da Seca” e 

assim como as outras áreas, encontram-se o substrato rochoso composto pelo 

embasamento cristalino. Sua estrutura é caracterizada por solos na maioria das 

vezes rasos, pois a rocha que lhes dá origem está localizada próxima à superfície 

e é por isso, de difícil drenagem apresentando, entre outros aspectos, problemas 

de armazenamento de água.

 De acordo com os estudos realizados por Silva (2002), as rochas do 

embasamento cristalino transamazônico, que no geral são metamórficas e ígneas, 

apresentam como principal característica, do ponto de vista hidrogeológico, uma 

porosidade intergranular desprezível. Assim, a única forma de percolação e 

armazenamento de água subterrânea ocorre ao longo das descontinuidades 

existentes no substrato cristalino. Essas descontinuidades são representadas de 

forma geral, por foliação, fratura (fissura) ou contato geológico. 
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 Uma fissura representa o resultado de uma deformação ruptural sofrida por 

uma rocha, quando submetida a esforços tensionais de naturezas diversas. A 

ruptura sem deslocamento dos blocos afetados é denominada de fissura, fratura, 

fenda, junta ou diáclase, enquanto que a deformação ruptural acarretando 

deslocamento de um dos blocos afetados é designada por falha ou paráclase 

(Costa & Silva, 2000). 

 Continuando o mesmo estudo, Costa & Silva (op cit) analisando os fatores 

que influem nas características hidrodinâmicas do aqüífero fissural, concluíram 

que o armazenamento d’água depende de fatores como: amplitude e abertura das 

fissuras, rugosidade das paredes, freqüência ou espalhamento das fissuras, 

número de famílias ou sistemas de fissuras, orientação e posição, porosidade e 

permeabilidade da rocha matriz, entre outros. 

 Dentro destes fatores podemos observar que a microbacia em pauta 

apresenta várias destas características citadas anteriormente, o que nos garante 

um razoável armazenamento de água no local, devido principalmente ao sistema 

de fraturas por onde a drenagem segue. 

Segundo Suassuna (1994), não existem, nessas áreas, depósitos naturais 

de água generalizados e de grandes extensões. As águas subterrâneas 

apresentam-se armazenadas de duas formas: de modo limitado, em fendas ou 

fraturas do substrato rochoso (escudo cristalino), como já foi dito acima, e  em 

depósitos mais extensos, localizados em aluviões do sistema hidrográfico. No 

primeiro caso, as águas exploradas são, na maioria das vezes, de qualidade 

inferior, normalmente servindo apenas ao consumo animal, às vezes ao consumo 

humano e raramente à irrigação. No segundo caso, apesar das enormes 

limitações existentes em termos de qualidade e quantidade, são muito usadas 

para irrigação. 

Montenegro et al. (2000), em suas discussões, afirma que a excessiva taxa 

de evaporação e as condições pedogenéticas favorecem a retenção de sais no 

perfil do solo. Nestas condições, as precipitações que constituem as principais 

fontes de recarga do aqüífero, representam uma variável importante no 

movimento de sais ao longo do perfil do solo e no fluxo freático. 
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Os poços localizados na rede de drenagem analisada apresentam altos 

teores de salinidade, variando estes índices entre eles. As diferenças no padrão 

de variação de cada poço dependem de parâmetros físicos e hidráulicos do solo, 

tais como a topografia do local que condiciona a direção do escoamento, a 

condutividade hidráulica, principal variável que rege o fluxo subterrâneo ao longo 

do perfil do solo e no aqüífero (Montenegro et al, 2000). 

Manoel Filho (1997), analisou a salinidade de 13.000 poços dentro do 

embasamento cristalino e constatou que em 4.800 deles o índice de salinidade foi 

superior a 1000 mg/L de sólidos totais dissolvidos (STD). São teores impróprios 

para o consumo humano e a situação se agrava ao longo do ano com a natural 

redução dos estoques hídricos. 

Molinier et al. (apud Suassuna, 1994), trabalhando em parcelas de solo 

planossolos, observaram que a água da chuva, após escorrimento superficial, tem 

sua concentração salina aumentada em até quatro vezes. No mesmo solo, após 

infiltração e coleta em nível dos drenos, essa concentração pode aumentar mais 

de cinqüenta vezes. 

Diferentemente, em climas áridos a pequena precipitação leva a uma 

salinização na superfície do solo através da evaporação da água que sobe por 

capilaridade. Por ocasião das chuvas mais intensas os sais mais solúveis são 

carreados para as partes mais profundas do aqüífero aumentando sua salinidade. 

Isto é o que acontece no Nordeste Brasileiro, onde , em muitas áreas, o problema 

consiste muito mais na salinização excessiva da água do que na inexistência da 

mesma (Albuquerque, 2002). 

Outros fatores também podem estar contribuindo para a salinização de 

poços na região, além dos citados anteriormente. Estudos já indicam a influência 

de reservatórios para o aumento da salinização dos poços, devido à concentração 

de sais por evaporação (Souza & Andrade, 2000).

A alta concentração de sais nas águas de aqüíferos fissurais na região 

sempre foi atribuída às altas taxas de evaporação do clima semi-árido e à 

interação água-rocha (Costa, 1986; Oliveira, 1997). Na literatura existem 

inúmeros trabalhos tratando da interação água-rocha e do seu papel na origem 

dos solutos presentes na água subterrânea: Michard et al. (1996), (1989); Stober 
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e Bücher, (1999); Gascoyne e Kamineni (1994); Savage (1986), bem como do 

papel dos processos de alteração e formação de minerais secundários na 

modificação da química da água nos aqüíferos: Legrand e Silva (2001); Michard, 

(1982), (1987); Lasaga (1984); Blum e Stillings (1995); Panahi et al. (2000). 

Percebe-se que a Literatura é vasta dentro deste assunto, porém com relação à 

influência dos açudes as referencias ainda são restritas.

De acordo com Silva (2001), a alta concentração de sais nas águas dos 

aqüíferos fissurais da região sempre foi atribuída às taxas de evaporação e a 

interação água – rocha. Nos seus estudos ela citou outros fatores que podem vir a 

influenciar, pois verificou-se que poços muito próximos e na mesma litologia 

apresentaram STD diferentes. Foi realizado, então, um levantamento de outros 

fatores que possam estar interferindo nessas taxas, tais como: o tempo de 

residência no aqüífero, as direções de fluxo subterrâneo, a presença de padrões 

de fraturas, a qualidade da água de infiltração e as regiões de recarga. 

Dentro desse mesmo estudo, se fez uma referência à interação água – 

rocha, como sendo não a única, mas a principal fonte de solutos para a água 

subterrânea do local. As concentrações dos sais dissolvidos na água dependem 

do balanço de massa dos minerais resultantes da transformação de minerais 

primários, do processo de intemperismo que libera cátions para o aqüífero, da 

temperatura e da concentração de solutos móveis, como o Cl-, que não é 

controlado pelo equilíbrio mineral. A pesquisa afirma que os elementos 

responsáveis pela concentração de STD dos aqüíferos são oriundos não só da 

interação água – rocha, mas também de fatores externos, como a água da chuva 

e trocas iônicas com o manto de alteração ou aluviões sobrejacentes. 

Leprun (1983) apud (Suassuna, 2001), trabalhando com águas superficiais 

e subsuperficiais da região semi-árida cristalina, afirma que a sua qualidade 

(composição química e nível de concentração dos sais) se relaciona 

especificamente com o tipo de rocha e de solo com os quais elas têm contato. As 

águas dos lençóis são mais concentradas em sais que as de superfície e essas 

concentrações variam de acordo com as características dos principais tipos de 

solos.
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Devido à seca e a irregularidade pluviométrica na região, o nordestino teve 

que desenvolver técnicas de estocagem de água, uma das mais utilizadas é a 

construção de açudes servindo como abastecimento em períodos de estiagem. 

Embora não solucione o problema, ameniza. No entanto, pode acarretar outras 

dificuldades mais sérias, como a contribuição no aumento da salinidade de poços 

locados próximos a estes. Devido a alta evaporação nos reservatórios a água vai 

concentrando sais. Esse fator é agravado com a idade dos açudes.
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CAPÍTULO 3 
CARACTERISTICAS DA ÁREA 

3.1-Localização e vias de acesso 

A pesquisa foi desenvolvida na microbacia hidrográfica do Riacho do Feijão 

no interior do Rio Grande do Norte, situada ao Sul do município de Pedro Avelino 

a 169 km de Natal – capital, (Figura 01). Pedro Avelino localiza-se na Mesorregião 

Central Potiguar, mais precisamente na Microrregião de Angicos (IBGE, 2001). 

A nascente do Riacho do Feijão encontra-se numa altitude aproximada de 

220 metros. Seu curso segue no sentido Sudeste – Noroeste,  onde deságua na 

Bacia do Rio Cabugi. Esta microbacia possui aproximadamente 26,8 Km de 

extensão, seus cursos são classificados como efêmeros, por apresentar canais 

secos na maior parte do ano e comportando fluxo durante e imediatamente após 

uma chuva. (Christofoletti, 1980). 

Os principais afluentes da microbacia são: Riacho Maracajá, Riacho 

Dezoito, Riacho Bento Ferreira, Riacho das Pombas e Riacho do Açude.
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Figura 01– Mapa de localização da área de estudo baseado na Carta topográfica da SUDENE. 
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3.2- Fisiografia 

3.2.1- Clima 

 O Nordeste Brasileiro situado em latitudes que se estendem nas 

proximidades do Equador, torna-se uma região intertropical muito seca. Aqui se 

define uma área semi-árida mais quente do globo, onde o sistema climático 

regional envolve uma fortíssima insolação, junto com precipitações relativamente 

escassas e muito irregulares, e nessa área principal do domínio seco do 

Nordeste, as médias térmicas anuais são muito elevadas e relativamente 

constantes, oscilando entre 26o e 27o, as chuvas da Região Nordeste e 

particularmente, as chuvas do Rio Grande do Norte são extremamente irregulares 

no tempo e no espaço. Por esse motivo é muito comum acontecer secas e cheias, 

provocando vários transtornos para a população dessa região (Galvão, 1990). 

 Carvalho 1976 (apud Souza, 1985) numa análise dos aspectos climáticos 

sobre o Nordeste Semi-Árido, afirma que as chuvas convectivas e orográficas 

encontram-se concentradas num período que varia entre 3 e 5 meses, onde as 

médias são distribuídas irregularmente, apresentando índices entre 400 e 800 mm 

de uma região para outra. 

 Ainda sobre esta temática, Markham, 1981 (apud Souza, 1998) comenta 

que o anticiclone do Atlântico Sul constitui-se numa espécie de controlador 

climático do Nordeste Brasileiro, sendo, portanto, agente diretamente responsável 

pelas mudanças meteorológicas diárias e sazonais. 

 Segundo Souza (1998), os índices pluviométricos da região semi-árida 

podem ser considerados uma anomalia negativa de precipitação, tomando-se por 

base dados da Região Norte do Brasil, onde os índices pluviométricos 

apresentam-se altos. Estes índices originam-se a partir da ZCIT (Zona de 

Convergência Intertropical), das brisas marítimas, da repercussão de sistemas 

frontais e da floresta equatorial. Sendo que esta última atua como fonte de 

energia e umidade para a atmosfera. 

 Ferraz, 1925 (apud Lima, 2002) diz que as anomalias ocorridas no 

Nordeste Brasileiro referente às precipitações na época da estação, decorrem das 
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invasões dos anticiclones frios da alta troposfera. Neste período eles atingem as 

baixas latitudes, que favorece a instabilidade, a convecção e a precipitação. 

 Nimer, 1979 (apud Galvão, 1990) afirma: 

O clima semi-árido do Nordeste não provém, como alguns 

afirmam, do contato de massas de ar com regime de 

chuvas não coincidentes durante todo ano (...), mas 

decorre da região estar durante todo o ano sob o domínio 

de uma alta tropical vinculada ao anticiclone subtropical 

do Atlântico Sul, ou sob o domínio direto deste grande 

anticiclone semifixo, o que torna a região Nordeste uma 

área na qual os diversos sistemas de correntes 

perturbadas se dissipam ao se aproximarem da 

divergência anticiclônica que domina sobre a região 

Nordeste.

 A região onde se insere o município de Pedro Avelino/RN, apresenta 

variações espaciais e temporais nas precipitações pluviométricas. Sendo 

predominante as médias anuais com valores entre 450 e 600mm, e ainda 

existindo outra variação de médias anuais com valores entre 450mm e 800mm.  

Um decréscimo na freqüência dos sistemas sinóticos, e principalmente com maior 

atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), ocorre na região que está 

localizado o município de Lajes (Costa, 2002).

 Segundo Costa (2002), o município de Pedro Avelino, possui uma 

evapotranspiração potencial superior, a média anual de precipitação, causando a 

baixa umidade dos solos e conseqüentemente ocorrendo pouca infiltração no 

solo. Tendo como uma das características a ocorrência de chuvas convectivas, 

que geralmente são intensas mas em curto espaço de tempo na região semi-

árida, vai favorecer a infiltração e o escoamento dessa precipitação no solo. 

 Ayoade (1983) afirma que a taxa de evaporação ou evapotranspiração é 

calculada a partir de dois fatores: primeiramente, pela disponibilidade de umidade 

na superfície onde há evaporação e, segundo, pela capacidade da atmosfera de 

vaporizar a água, remover e transportar o vapor para cima. 
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 Ferreira (2001), diz em seus estudos que a evapotranspiração juntamente 

com a precipitação e a temperatura, são elementos básicos para determinar o 

balanço hídrico de uma região, o qual é de relevante importância para o estudo da 

hidrogeologia.

 Observando o mapa (Figura 02), pode-se detectar a evapotranspiração 

anual da área estudada, com a precipitação anual em torno de 600 mm/ano 

(Tabela 01), verificamos claramente a disparidade entre a evaporação e a 

pluviometria.

Figura 02 – Mapa da evapotranspiração das regiões do Rio Grande do Norte 

 (área de estudo demarcada).

Fonte: www.emparn.rn.gov.br
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Mês / Ano 2000 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 8,6 0 117,5 66,1 440 

Fevereiro 163,6 4 98,8 56 75,3 

Março 161 48 170,5 69,8 55,2 

Abril 60,9 138,2 100 96,6 * 

Maio 22,2 0 60,6 26,4 * 

Junho 27,7 39 18,6 22,8 * 

Julho 46,8 0 11,3 0 * 

Agosto 17,8 0 0 0 * 

Setembro 24,4 0 0 0 * 

Outubro 0 20 0 0 * 

Novembro 0 0 0 0 * 

Dezembro 75,7 0 0 0 * 

Total Anual 608,7 249,2 577,3 343,3 * 

Tabela 01 – Pluviometria do Município de Pedro Avelino 

3.2.2- Relevo 

 De acordo com o que foi analisado por Maia (1993), o município de Pedro 

Avelino, onde está situada a microbacia do Riacho do Feijão, encontra-se numa 

região de borda da bacia sedimentar, com dois domínios distintos de relevo. Da 

parte central em direção para  o sul, é dominada por rochas do embasamento 

cristalino, o relevo apresenta-se suavemente ondulado, com cotas da ordem de 

140 a 265 m de altitude, destacando-se como única elevação proeminente, a 

Serra Aguda. Na porção norte, com domínio de rochas sedimentares, o relevo é 

plano, com cotas variando de 70 a 95 m, exceto por pequenas elevações na 

ordem de 105 a 120 m. Há ainda a Serra Preta constituída por derrames 

basálticos, que atinge cota de 228 m.

 A região possui formas de dissecação tabulares, relevos variados, com 

diferentes ordens de grandeza e de aprofundamento de drenagem, separados 

geralmente por vales de fundo plano (Prates, 1981).
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3.2.3-Vegetação

Oliveira (2003), afirma em seu estudo que a formação vegetal da área em 

evidência, é composta por vários tipos de espécies características da Caatinga, 

como também podemos encontrar outros tipos que não são considerados nativos. 

Um exemplo disto é a grande quantidade de algaroba que em muitas vezes se 

sobressai das espécies nativas (Figura 03).

Figura 03 -  Algarobas introduzidas no vale do Riacho do Feijão – Pedro Avelino/RN. 

De acordo com Salgado et al (1981), a caatinga é dividida em dois tipos: a 

Caatinga Hipoxerófila, vegetação de clima semi-árido, apresentando-se como 

arbustos e árvores com espinhos e de aspecto menos agressivo do que a 

hiperxerófila. As espécies que se destacam e que são do conhecimento de muitos 

moradores da  região  são a catingueira, o angico, a baraúna, o juazeiro, o 

marmeleiro, o mandacaru e a aroeira. Já a Caatinga Hiperxerófila é representada 

por uma vegetação de caráter mais seco, com abundância de cactáceas e plantas 

de porte mais baixo e espalhadas. São as espécies como a jurema-preta, o 

mufumbo, o faveleiro,  o xique-xique e o facheiro (IDEMA, 1999). (Figura 04). 
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Figura 04 - Cactáceas hiperxerófilas na área em estudo – Pedro Avelino/RN. 

3.2.4- Solos 

A área de estudo apresenta uma predominância de solos rasos e 

pedregosos, segundo EMBRAPA (1999), temos três tipos distintos: os 

Cambissolos eutrófico, com fertilidade natural alta, textura argilosa,  relevo plano. 

Os Planossolos, com fertilidade natural alta, textura média, média/argilosa, 

arenosa/argilosa e arenosa/média, fase pedregosa e rochosa, mal ou 

imperfeitamente drenado, relevo plano e suave ondulado, solo raso. Ambos são 

encontrados nas áreas próximas aos vales. 

Já as aluviões são os solos encontrados nos vales dos rios. São areno-

argilosos e apresenta fertilidade natural alta, textura média, relevo plano, drenado. 

Apesar da concentração de solos pedregosos e rasos na bacia e a 

inviabilidade do clima, a agricultura se sustenta. As limitações são muito fortes, 

pela falta d´água e pela baixa capacidade de retenção de água que estes solos 

apresentam.

De acordo com Souza, et al (1981), a maior parte dos cambissolos,  e 

planossolos são utilizados com pastagem natural, aproveitada precariamente,

com pecuária extensiva. Em menor extensões, são cultivadas com milho, feijão, 
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sisal e gergelim, em alguns locais. As limitações ao uso agrícola relacionam-se 

com a falta d´água, pequena profundidade, presença de alto teor do sódio 

trocável, pedregosidade e rochosidade e susceptibilidade à erosão. 

Os planossolos e os cambissolos apresentam limitações à irrigação, e a 

utilização racional dos mesmos requer intenso controle da erosão ou seja, é 

necessário um manejo mais apropriado e cuidados intensos. 

3.3- Hidrografia 

3.3.1- Água subterrânea 

Aquífero Fissural – é onde ocorre o armazenamento de águas 

subterrâneas na rocha cristalina. Esse armazenamento só é possível quando a 

geologia local apresentar fraturas associadas a uma cobertura de solos 

aluvionares com espessura em torno de 5 a 8 metros. Os poços perfurados 

apresentam uma vazão em torno de 3 m³/h e uma profundidade em média de 50 

m, com água comumente apresentando alto teor salino, superior a 1.000 mg/l com 

restrições para consumo humano e uso agrícola (IDEMA, 1999). 

3.3. 2- Água superficial 

 De acordo com os estudos realizados por Dantas (1992), as drenagens da 

área apresentam um padrão dentrítico denso, com orientação para noroeste. Os 

riachos da microbacia em evidência são afluentes do Rio Cabugi. No Riacho 

Maracajá (um dos afluentes analisados), temos o açude Maracajá, o qual 

abastecia a cidade de Pedro Avelino (Figura 05), inclusive, este é o único açude 

com água na época de estiagem.

Os principais riachos da região estão controlados pelo padrão de fraturas 

noroeste, tendo outros padrões secundários. Todos os riachos da microbacia são 

de caráter efêmero. 
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Figura 05 -  Açude Maracajá – Pedro Avelino/RN. 

 Seguindo orientações de Cruz e Peixoto (1991), é importante considerar 

alguns aspectos relativos à evolução geológica da região, para a partir daí 

analisar de forma integrada as interferências da rocha no aqüífero cristalino. 

3.4- Aspectos geológicos

  A região estudada situa-se em terreno de domínio do Embasamento 

Cristalino, predominantemente Complexo Caicó, de Idade Paleo-proterozóico (2.3 

– 1.9 bilhões de anos), que é caracterizado por rochas tipo ortognaisses, 

migmatitos, metagranitos, gnaisses, anfibolitos, cortados transversalmente por 

pegmatitos brasilianos e diques de diabásio e plugs de basalto mesozóicos 

(Costa, 2001).  No extremo norte da área do município ocorrem os sedimentos da 

Bacia Potiguar de Idade Cretácea (120 a 80 milhões de anos), estando 

caracterizada por duas unidades: Formação Açu, formados por arenitos 

conglomerados e siltitos variados e Formação Jandaíra, sobreposta à Formação 

Açu, caracterizada por calcários, argilitos, folhelhos e siltitos (IDEMA, 1999) 

(Figura 06). 
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Figura 06 – Mapa geológico do Rio Grande do Norte. Modificado de Silva (2003). 
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A drenagem em questão escoa no Embasamento Cristalino Pré-

Cambriano, constituído por gnaisses bandados com intercalações de bandas 

graníticas e anfibolíticas, gnaisses tonalíticos a granítico/granodioríticos (Dantas, 

1992). No final da drenagem na sua foz, ocorrem os augen gnaisses de 

composição granítica. Segundo Maia (1993), a mineralogia  essencial dos 

gnaisses bandados, migmatitos e augengnaisses, é composta por quartzo, 

plagioclásio, k-feldspato, biotita e hornblenda. Como minerais acessórios ocorrem 

opacos, epidoto, titanita, clorita e zircão. 

3.4.1- Fraturas e Foliação 

 A foliação  geral da região é dominantemente Norte com mergulho suave 

para NW. Como pode observar as foliações do embasamento são extremamente 

fechadas e não são planos de infiltração para alimentação dos aqüíferos (Figuras 

07 e 08). Outro fato importante é que as drenagens não seguem a direção da 

foliação regional (Figura 09). 

As fraturas são reflexos dos cisalhamentos transcorrentes secundários do 

movimento dextral do lineamento Patos. Os principais riachos da região estão 

controlados pelo padrão de fraturas existentes na área. Existem quatro conjuntos 

de fraturas com importâncias diferentes que orientam as direções das drenagens. 

As fraturas N60ºW orienta o leito principal do Riacho Feijão desde o início do 

curso até sua desembocadura no Rio Cabugi. As subdrenagens Sul são 

orientadas dominantemente N – S, as subdrenagens Norte correm 

dominantemente E – W. Na parte Leste da bacia (nascente) os cursos E – W são 

desviados por direções de fraturas N45ºE.
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Figura 07: Exemplo de rocha com plano de foliação fechado impossibilitando a infiltração 

da água. O plano de foliação tem atitude N70ºW/65ºNE. 

Figura 08: Fissuras ortogonais ao plano de foliação da rocha, área de infiltração e 

realimentação do aqüífero fissural. O plano de  fratura possui atitude N60ºW. Afloramento 

no fundo de açude localizado no afluente Sul do Riacho do Feijão. 
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Não foi detectada nenhuma correlação entre a salinidade do aqüífero e as 

direções das fraturas. Isso foi verificado quando os poços foram plotados no mapa 

de fraturas (Figura 9), todos apresentaram salinidade independente da fratura que 

ocupava. As fraturas formam uma rede de drenagem onde existe um domínio da 

direção Noroeste, formando o reservatório. 

 A realimentação do aqüífero realiza-se a partir de vários planos distintos de 

fraturas como foi visto nas Figuras 07 e 08.
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CAPÍTULO 4
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1- Escolha dos pontos de estudo e dados secundários: 

A microbacia em evidência foi escolhida por apresentar em estudos 

anteriores (Silva, 2001), uma alta salinidade nos poços locados em sua 

drenagem. Foi realizado nesta etapa um levantamento bibliográfico referente ao 

conteúdo da pesquisa. 

4.1.1- Definição da microbacia hidrográfica 

Essa parte da pesquisa constou de: (a) análise de imagens de satélite 

Landsat 7/1999 e fotografias aéreas da bacia (1/25000) para evidenciar linhas 

tectônicas e sua influência na geometria das drenagens; (b) definição litológica e 

análise estrutural dos afloramentos (as foliações e fraturas foram analisadas 

visando à caracterização de suas permeabilidades); (c) análise da Carta 

topográfica de Lajes-RN, SB. 24-X-D-VI, escala 1:100.000 – SUDENE, onde se 

delimitou a bacia a partir das cotas do local em estudo. 

4.2- Etapas de campo: 

Foram realizadas visitas in loco para registros fotográficos, avaliação do 

ambiente em estudo e coletas de materiais como: rocha , solo e água. 

4.2.1- Balanço geoquímico dos processos de alteração exógena e 

formação de solo 

 A partir de amostragem geoquímica de perfis pedológicos coletados há 

aproximadamente 9 km de Lajes (entrada para Pedro Avelino), foi definida a 

natureza e a quantidade de íons liberados para o aqüífero pelo processo de 

intemperismo. Foi empregada a técnica de Isocon (GRANT, 1986) para 

discriminar os íons móveis e imóveis durante o processo de formação do solo e 

as equações de Nesbitt e Markovics (1997), para quantificar o processo de 

mobilidade química.
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4.2.2- Hidrogeoquímica das águas 

Para se entender os processos de salinização do aqüífero fissural, é 

necessário conhecer a química das águas durante o seu ciclo.  Os elementos 

analisados foram os cátions e ânions que caracterizam a salinidade do aqüífero: 

Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-, HCO3, e SO4
=. Basicamente foram realizadas no âmbito 

da hidrogeoquímica, as análises químicas da água dos açudes, da água do 

aqüífero e das aluviões.

Na pesquisa realizada foram estudados quinze poços, entre os quais nove 

deles analisados no ano 2000 pela Secretaria de Recursos Hídricos (SERHID). 

Na etapa de campo, foram localizados seis dos nove poços já analisados pela 

própria SERHID e outros seis sem registro em seu cadastro.  As amostras dos 

doze poços identificados em campo foram enviadas para a EMPARN (Empresa 

de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A) e analisadas em 

novembro de 2003. Os três poços restantes não foram localizados para novas 

análises, ficando assim computados apenas os dados anteriores efetuados pela 

Secretaria.

Em fevereiro de 2004, após fortes chuvas ocorridas no mês de janeiro, 

foram reamostrados e reanalisados pela EMPARN três poços, os quais foram 

escolhidos por apresentarem os maiores teores de STD das águas. A distribuição 

geográfica desses poços pode ser visualizada no mapa de drenagem (Figura 10), 

onde os mesmos foram plotados. Nele podemos verificar a distribuição desses 

poços e a quantidade de STD de cada um. 

O Cl- e o SO=
4 foram analisados por cromatografia de íons e o HCO-

3 por 

titulação potenciométrica. A concentração de cátions foi medida através de 

fotometria de chama (Na+ e K+) e volumetria (Ca++ e Mg++), o STD foi obtido pelo 

aquecimento das amostras a 105ºC. 

 Todos os dados foram tratados pelo Software Acquachem 3.7. Os 

STD (Sólidos Totais Dissolvidos) utilizados neste trabalho foram calculados pelo 

programa a partir das somas catiônicas e iônicas. Também foram verificadas as 

validades dos resultados analíticos aceitando as análises com as diferenças das 

somas miliequivalentes aniônicas e catiônicas inferiores a 5%. 
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4.3- Tratamento dos dados 

Os mapas foram elaborados no Software ArcWiew 3.2, para isso foi 

utilizado como base de dados a Carta Topográfica de Lajes-RN, SB. 24-X-D-VI, 

com escala 1:100.000 – SUDENE (1968) e imagem de satélite Landsat 1999 

(DATUM WGS-84), com resolução de 30m. Utilizou-se o CorelDRAW 10, 

AquaChem 3.7, Statistica 6.0. Foi verificada a relação entre salinidade e 

superfície de evaporação dos açudes. Os dados numéricos dos diferentes 

parâmetros nas diferentes situações foram avaliados e comparados. A avaliação 

de cada situação estudada foi definida a partir da análise das variáveis 

geoquímicas, mineralógicas e sedimentológicas características de cada situação, 

O conjunto dessas  técnicas auxiliou na investigação quanto à origem dos 

diferentes fatores que contribuem para as feições hidroquímicas que caracterizam 

a microbacia hidrográfica sob análise.
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CAPÍTULO 5 
CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA DAS ÁGUAS NA MICROBACIA DO 

RIACHO DO FEIJÃO

5.1- Caracterização dos poços 

A média da concentração de STD dos aqüíferos fissurais do Riacho do 

Feijão considerando as águas de 15 poços (doze de nov./2003 – amostras de 

campo e três do ano 2000 – amostras SERHID) é de 5.062,4 com a maior 

salinidade a 11.889 mg/L para o poço P-11 analisado em novembro 2003. E a 

menor salinidade a 319,9 mg/L para o poço P-12 (Tabelas 02 e 03). 

 O histograma (Figuras 10) e (Figura 11) ilustra a distribuição da salinidade 

das águas dos aqüíferos fissurais da microbacia do Feijão. Mais de 70% das 

águas apresentam uma concentração de STD acima de 3.000 mg/L. Esta bacia 

apresenta uma das médias de sais mais elevadas do Rio Grande do Norte. 
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Figura 10 – Histograma dos poços visitados da Microbacia do Riacho do Feijão 

 Só um poço (P-12) desta microbacia apresenta uma água potável segundo 

as normas de tolerância de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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Esta organização recomenda valores inferiores a 1000 mg/L de STD para água 

potável. A nível Nacional, o Ministério da Saúde através da Portaria MS 

1469/2000, estabeleceu o padrão de STD é abaixo de 500 mg/L. 

Química Poço Amazonas Açude (Caicó) 

STD 414 76,98 

Na+ 80 19,45 

K+ 2 9,41 

Ca++ 26,15 5,05 

Mg++ 14,46 3,40 

Cl- 68,84 22,40 

HCO3- 170,92 52,28 

SO4= 34,41 1,29 

Tabela 02 – Dados químicos do Açude (Caicó) e Poço Amazonas na Microbacia em 

estudo.
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COORD. UTM 
STD

(105ºC)
mg/L

STD
calculado

Na+ K+ Ca++ Mg++ Cl- HCO3
- SO4

--

Poço
Poço

correspondente

Longitude Latitude                   

P-3 - 796,76 9376,611 2603,60 3891,40 1055,56 7,50 188,45 133,40 1878,90 256,42 365,20 
P-4 PC-1818 797,078 9376,641 3930,40 3894,30 1025,00 11,25 186,53 136,48 1865,40 281,77 387,90 
P-5 - 797,958 9376,239 10082,00 9171,80 2055,56 26,09 592,28 461,93 4732,40 369,25 934,30 
P-6 - 796,374 9377,018 5244,40 5251,60 1250,00 15,62 292,30 240,30 2701,80 299,62 452,00 
P-7 PC-1781 796,36 9379,5 3234,82 2839,00 590,00 13,54 198,07 129,48 1390,50 271,61 245,80 
P-8 PC-1825 792,9 9383,051 1826,40 1642,70 490,00 3,75 73,07 50,16 736,54 330,59 149,30 

P-10 - 793,633 9383,087 4051,00 3803,30 895,83 14,77 230,76 184,31 1960,60 293,90 223,17 
P-11 PC-1778 794,301 9382,282 13380,00 11889,00 2555,56 26,14 923,04 629,90 6796,80 219,74 737,83 
P-12 - 787,658 9383,767 513,60 319,90 150,00 2,78 25,38 13,53 75,16 281,87 36,79 
P-13 - 788,646 9383,311 3538,00 3524,20 854,17 9,72 211,53 163,31 1764,60 348,34 172,58 
P-14 PC-1799 782,804 9384,539 7180,00 6977,60 1500,00 17,04 476,90 424,60 3855,90 328,72 374,19 
P-16 PC-1843 783,912 9383,959 6188,00 5680,30 1250,00 8,23 442,29 291,62 3006,30 305,93 375,95 

PC-1816 - 796,14 9382,21 6762,80 5903,90 1204,54 38,88 463,68 342,41 3351,58 252,23 249,79 
PC-1940 - 796,38 9382,13 5525,2 5047,9 977,27 44 289,66 286,43 2421,15 601,84 427,67 
PC-1778 P-11 794,53 9382,17 12936,20 12197,1 2727,27 43,2 887,04 687,27 6700 249,47 902,88 
PC-1781 P-7 796,35 9379,52 4284,80 4435 875 28,57 338,78 225,01 2078,73 415,03 473,89 
PC-1799 P-14 782,87 9384,90 6666,80 5343,7 1000 28,95 413,2 354,64 2871,69 304,46 370,82 
PC-1817 - 797,11 9376,00 2496,40 2343,7 636,36 13,48 114,91 73,37 1005,47 211,6 282,57 
PC-1818 P-4 796,82 9376,90 3920,20 2302 863,64 12,5 189,5 129,63 1724,13 227,08 382,25 
PC-1825 P-8 792,92 9383,65 2268,40 2176,5 567,7 10,43 92,73 85,7 934,57 336,6 148,84 
PC-1843 P-16 783,99 9383,959 5997,00 5022,7 958,33 12,5 411,26 298,39 2642,6 299,68 400 

P-5 (recarga) P-5 797,958 9376,239 239,20 6300,70 1458,33 34,09 392,29 298,62 3202,40 280,32 634,70 
P-11(recarga) P-11 794,301 9382,282 1708,00 13849,30 3325,00 22,50 998,80 735,50 7871,50 299,00 597,01 
P-14 (recarga) P-14 782,804 9384,539 545,60 3755,20 917,50 10,00 228,50 200,65 2050,00 182,73 165,85 

Tabela 03 – Lista dos poços estudados na pesquisa: (P-3/P-16) – amostras coletadas in loco em novembro/2003; (PC-1816/PC-1843) – 

fichas da SERHID, poços perfurados em 2000; (recarga) – amostras repetidas coletadas em campo após precipitação de janeiro/2004.
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Figura 11- Mapa de drenagem (poços visitados locados na microbacia Riacho do Feijão). Distribuição dos STD dos poços.
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Identificamos que não foi estabelecida uma relação entre vazão e teor de 

STD, pois na Figura 12 pode-se observar que os pontos não seguem um 

alinhamento. Costa (1986), em seus estudos também concluiu que não há boa 

relação, porém, existe uma leve tendência dos poços com maior salinidade 

apresentarem menores vazões. No caso da microbacia do Riacho do Feijão os 

poços de maior e menor salinidade tem quase a mesma vazão (Figura 12) e 

(Tabela 04). 
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Figura 12 - Representação gráfica da correlação entre o resíduo seco dos poços da 

SERHID e a vazão. 
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POÇO
PROFUNDIDADE

(METRO)

VAZÃO

(M3/H) 

NÍVEL

ESTÁTICO (M) 

MATERIAL DE 

COBERTURA

ZONA PRODUTORA 

   METROS             LITOLOGIA 

1778 50 1,8 5,30 aluvionar 
0,00 – 1,00 

1,00 – 50,00 

Areno-argilosa

quartizito 

1781 37 7,2 2,70 aluvionar 
0,00 – 1,50 

1,50 – 37,00 

Areno-argilosa

ortognaisse 

1799 49 0,53 2,00 aluvionar 
0,00 – 4,00 

4,00 – 49,00 

Areno-argilosa

ortognaisse 

1817 50 2,4 6,80 aluvionar 
0,00 – 1,00 

1,00 – 50,00 

Areno-argilosa

ortognaisse 

1818 50 1,3 7,20 aluvionar 
0,00 – 2,00 

2,00 – 50,00 

Areno-argilosa

ortognaisse 

1825 49 1,5 3,06 aluvionar 
0,00 – 6,00 

6,00 – 49,00 

Areno-argilosa

ortognaisse 

1843 30 5,14 3,50 aluvionar 
0,00 – 5,00 

5,00 – 30,00 

Areno-argilosa

Ortognaisse

1843 49 3,13 3,50 aluvionar 
0,00 – 9,00 

9,00 – 48,00 

Areno-argilosa

Ortognaisse/migmatito 

Tabela 04 – Dados hidrogeológicos dos poços da SERHID. A ausência de dados de outros poços é justificada pela inexistência de 

fichas cadastrais no Órgão citado.  
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5.2- Análise de dados dos poços   

A distribuição das características químicas das águas analisadas no 

diagrama de Piper (Figura 13), comprova que as águas são relativamente 

homogênea e dominantemente do tipo NaCl. A princípio as águas são 

bicarbonatadas, encontram-se nas aluviões e na superfície, chegam nas fraturas 

após sofrerem evaporação intensiva, sofrendo enriquecimento em Ca++ e Mg++,

levando as águas a ser do tipo Na-Mg-Cl e finalmente Na-Mg-Ca-Cl, esta evolução 

é bem identificada pelo diagrama Ca-Mg-Na (Figura 14). 

Figura 13 – Diagrama de Piper para as águas da área estudada; gráfico elaborado no 

Software AquaChem (Calmbach, L. 1997). 



Jailsa da Silva Medeiros                                           Dissertação de Mestrado - PPGeo 

50

A distribuição dos pontos no diagrama HCO3
-, SO4

=, Cl- (Figura 15), 

confirmam que a composição das águas são homogêneas e tipicamente cloretada. 

Só uma amostra destaca-se destas características; a água é do tipo Na-HCO3-Cl, 

tipo bicarbonatada. Corresponde justamente a amostra P-12, a única água potável 

da região (319,9 STD - calculado).  

Como será visto posteriormente os teores de HCO3
- nas águas do aqüífero 

são praticamente constante, o que diferencia esta amostra é seu teor bem menor 

de Cl-. Em termo de cátions a amostra é idêntica as demais. Os pontos 

representativos das amostras de água de fevereiro 2004 (três pontos) coletados 

depois de grandes precipitações homogeneízam as razões catiônicas e aniônicas 

sem homogeneizar as salinidades dos diferentes aqüíferos. 

 O  estudo das relações dos teores catiônicos (Figura 14) e aniônicos 

(Figura 15) em função dos resíduos secos demonstram uma excelente relação 

linear entre RS e  as concentrações Na+, Ca++ e Mg++. Essas linhas convergentes 

para “0” (zero) evidenciam que os teores desses elementos nas águas são 

conseqüências de um processo de evaporação a partir de uma água de 

composição química mais ou menos única. O que diferencia os aqüíferos, seria a 

intensidade da evaporação a qual foram submetidas às águas recolhidas nos 

diferentes aqüíferos. 

 O K+ apresenta teor muito baixo, o que não parece influenciar a salinidade 

da água. 

 Como foi apontado durante os processos de intemperismo o K+ é fixado 

pelas argilas (ilita), quando o Ca++ e Na+ é liberado para a rede hidrográfica (Silva, 

2003). O diagrama dos ânions mostra que o Cl- apresenta também uma relação 

linear do tipo y = ax, indicando que a evaporação é o fator significativo provocando 

a salinidade dos aqüíferos. 

O SO4
= apresenta uma relação linear menos evidente, mas os teores de 

HCO3
- são constantes nas diferentes condições de salinidade. Esta observação já 

foi detectada para a maioria dos poços do Rio Grande do Norte (Silva, 2003), que  

apresenta um valor médio em torno de 500 mg/L, qualquer que seja a salinidade 

da água.  
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Figura 14 -  Relação entre o STD Calculado e os cátions dos poços visitados em campo. 
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Figura 15 -  Relação entre o STD Calculado e os ânions dos poços visitados em campo. 

As Figuras 16 e 17 confirmam a relação evidente que, para as águas dos 

aqüíferos fissurais, existe uma excelente relação entre as concentrações de Na+,

Ca++, Mg++ e Cl- nas diferentes águas dos poços analisados. 
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Figura 16 -  Relação das águas analisadas (2000/2003/2004) e concentração de STD, Cl-

e Na+( mg/L). 
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Figura 17 -  Relação entre as águas analisadas (2000/2003/2004) e a concentração de 

Ca++ e Mg++ (mg/L)

Se a evaporação é o processo significativo das altas taxas de STD, este 

processo deve acontecer quando as águas ainda estão na superfície, antes da 

infiltração para as fendas das rochas cristalinas. O grau de evaporação dependerá 

do tempo de exposição na superfície dessas águas. É por esta razão, que foi 

detectado o impacto importante da topografia regional sobre a concentração de 
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STD. As regiões Centro – Norte e Leste do Estado, são planas, com pouco 

desnível topográfico, apresentam um aqüífero de alta salinidade, as regiões Sul e 

Oeste caracterizado com relevo e desnível topográfico mais acentuado tem 

aqüíferos fissurais de relativa baixa salinidade (SILVA, 2003a e SILVA, 2003b). 

 A bacia do Riacho do Feijão é relativamente plana e as águas são 

empoçadas durante muito tempo sobre as acumulações de argilas nas baixas 

topografias e chega a ser totalmente evaporada. Como a região é plana, os 

açudes têm uma grande área de evaporação para um volume restrito favorecendo 

também a acumulação de sais precipitados nas argilas dos fundos dos açudes 

seco.

No diagrama de Piper (Figura 13) foram colocados pontos representativos 

das águas de dois poços amazonas (um na região de Pedro Avelino e outro na 

região de Caicó) e de um açude (região de Caicó). Esses pontos evidenciam que 

a água de baixo teor de sais (P-12) têm a mesma composição química das águas 

superficiais e das aluviões. Isso indica que o P-12 tem uma água que não sofreu 

processo de evaporação. Os poços amazonas de Pedro Avelino nem sempre são 

locados nas aluviões, alguns alcançam até dois metros de rocha cristalina. Logo, 

percebe-se que a concentração de sais aumenta quando as águas infiltram 

profundamente no cristalino.  

 O processo de evaporação capaz de guardar as razões de concentração 

entre os diferentes ânions e cátions, não pode ser a simples explicação para 

justificar a quantidade de sais, já que observamos um teor de HCO3
- constante, 

qualquer que seja o teor de STD das águas estudadas. 

 Este fato poderia ser explicado pelo valor do produto de solubilidade da 

dolomita, controlando as concentrações de HCO3
- na água. Como pode ser visto 

no diagrama de relação do Mg++ e Ca++ (Figura 18), comparando as razões 

molares Ca++/Mg++ nas diferentes águas é constante e igual a 0,78. Quando as 

concentrações de HCO3
-  ultrapassam os teores médio de 500 mg/L nas águas, a 

dolomita (CaMg(CO3)2) precipita, e desta forma controla os teores de bicarbonato 

nas águas. Esta razão Ca++/Mg++ constante, também se apresenta nas águas do 

açude e dos poços amazonas. 
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Figura 18 – Diagrama de relação do Mg++ e Ca++ para as águas da área estudada; gráfico 

elaborado no Software AquaChem (Calmbach, L. 1997). 

Como foi visto nos gráficos anteriores (Diagrama de Piper e relação 

Ca++/Mg++), a coleta das amostras de água em fevereiro/2004 com precipitação 

superior a 400mm em dois meses, evidencia a homogeneização das quantidades 

relativas dos íons e em dois  casos (os poços P-5 e P-14 - Figura 19) a salinidade 

foi significativamente diminuída. Esta observação permite apontar que as águas 

do aqüífero fissural do cristalino são jovens e a recarga muito rápida, indicando 

que as fendas do cristalino são razoavelmente abertas. Em um poço a água 
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estava “barrenta” no momento da coleta igual às águas dos riachos após uma 

forte pluviometria. No laboratório esta água passou por filtragem. 

 A comparação das composições das águas entre as coletas de 2000 e 

2003 mostra um leve aumento de STD (Figura 19). Devemos lembrar que esses 

anos foram caracterizados por épocas de poucas precipitações. Após as fortes 

chuvas de janeiro/2004, os poços P-5 e P-14 apresentaram uma diminuição 

significativa de STD provocada pela diluição dos sais do aqüífero em virtude das 

chuvas. Contudo, as águas do poço P-11 ao contrário dos outros e contra todas as 

expectativas, apresentou um aumento de STD (Figura 19). Esta observação 

poderia ser explicada pelo processo de dissolução dos sais precipitados durante a 

estiagem. 

 As águas de açudes são, em geral, pouco salinizadas, em torno de 100 

mg/L de STD. Considerando o volume do açude e a topografia da região (plana), a 

evaporação é total e pode-se imaginar a grande quantidade de sal precipitado nos 

sedimentos areno-argilosos do fundo dos açudes. Os sais são dominantemente 

NaCl, um pouco KCl, CaSO4, CaMg(CO3)2. Nas primeiras chuvas, esses sais são 

dissolvidos (menos a dolomita) e carreados para o aqüífero fissural, ou seja, num 

primeiro tempo, as águas infiltradas apresentam alto teor de sais, caso do poço P-

11. Depois, com o aumento das precipitações, todos os sais foram dissolvidos e a 

água infiltrada tem a qualidade da água da chuva, então, irá diluir os teores em 

sais dissolvidos dos aqüíferos (P-5 e P-14). 
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Figura 19 – Gráfico representando o teor de salinidade em diferentes anos e após uma 

recarga. 

Percebe-se que, as águas do aqüífero da microbacia do Riacho do Feijão 

são dominamente do tipo NaCl, apresentando de uma maneira geral uma 

constante, em termo da composição relativa iônicas, indicando uma proveniência 

única.

 A relação das concentrações Na+, Cl-, Ca++ e Mg++ em função da 

quantidade de STD das amostras analisadas indica que a salinidade é controlada 

pelo processo de evaporação de uma água única que correspondam às águas 

aluvionares.

 Os teores de HCO3
- constante nas diferentes águas indicam que os teores 

não são controlados pela evaporação  mas pelo processo de precipitação da 

dolomita não solúvel. 

 A água do único poço de baixo STD (P-12) tem uma química idêntica as 

águas superficiais (açudes). A comparação das análises químicas de todos os 

poços antes da pluviosidade (nov/2003) e depois das fortes chuvas (02/2004) 

indicam uma recarga imediata do aqüífero fissural. Em uma primeira fase, temos 
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aumento do STD provocado pela dissolução dos sais acumulados nos fundos de 

açude seco pela estiagem e em uma segunda fase, se a chuva é suficiente 

teremos diminuição da salinidade por dissolução. 

Este processo evidencia a importância da construção de açudes sobre a 

salinidade dos poços do cristalino, sobretudo, em região plana onde a área de 

evaporação é grande em relação ao volume de água armazenada pela barragem.  
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CAPÍTULO 6 
PROCESSO DE INTEMPERISMO E FORMAÇÃO DOS SOLOS  

A abordagem desse capítulo consistiu em detectar os elementos químicos 

liberados para o aqüífero através do processo de intemperismo. 

A região estudada está inserida no semi-árido nordestino, onde o clima 

predominante é o tropical seco ou semi-árido, com elevados índices de 

evaporação e baixa pluviosidade, média de 400 – 600 mm/ano. Este clima  não 

permite um desenvolvimento de solos profundos, no geral são solos pedregosos 

com espessura média de 50 cm.  

 Foram analisados dois perfis pedológicos para amostragem, ambos de 

ortognaisses, litologia que caracteriza a região, (Perfil 7 e Perfil 8). Os perfis estão 

situados nas proximidades do município de Pedro Avelino, na BR-304, cerca de 1 

km de distância da microbacia (Figura 20 e 21). 

7A

7R’

7R

7C

Figura 20 - Perfil de alteração 7 amostrados em nov/2003. 
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Os horizontes identificados foram 7R (rocha fresca), 7R’ (saprolito onde a 

rocha guarda sua estrutura original, mas já apresenta minerais secundários), 7C 

(saprolito mais intemperizado) e 7A (horizonte superficial com baixos teores de 

matéria orgânica). 

8R’

8R”

8R

Figura 21 - Perfil de alteração 8 amostrados em nov/2003. 

Os horizontes identificados são 8R (rocha fresca), 8R’( a rocha já apresenta 

minerais secundários) e 8R’’ (a rocha está mais intemperizada, no entanto 

permanece com sua estrutura). Não identificamos o horizonte A neste perfil. 

Com intuito de esclarecer o processo de formação do solo da microbacia do 

Riacho do Feijão e analisar o impacto geoquímico do imtemperismo sobre a 

salinidade dos aqüíferos, utilizou-se a metodologia do Balanço de massa para 

analisar a mobilidade dos elementos químicos para isso foram utilizadas as 

técnicas de Grant (1986) e Nesbitt e Markovics (1997).  

O Balanço de massa foi aplicado a partir das análises realizadas pelo 

laboratório ALS Brasil (Tabela 05 e 06). 
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Dados do Perfil 7 – análise em percentagem 

ELEMENTOS 7R 7R' 7C 7A 

SiO2 70,8 59,9 59,04 58,47 

TiO2 0,33 1,04 0,97 0,92 

Al2O3 14,54 15,52 15,37 15,62 

Fe2O3 3,49 8,15 8 7,8 

MnO 0,03 0,06 0,07 0,07 

MgO 0,48 1,54 1,34 1,45 

CaO 1,87 3,96 3,36 2,7 

Na2O 2,87 3,01 2,94 2,72 

K2O 3,75 2,92 2,79 2,72 

P2O5 0,1 0,63 0,52 0,42 

LOI 1,21 2,23 3,99 5,61 

Tabela 05 – Análise de perfil utilizado como base de dados para os diagramas de Isocon. 

Dados do Perfil 8 – análise em percentagem

ELEMENTOS 8R 8R' 8R'' 

SiO2 72,5 70,63 66,87 

TiO2 0,22 0,35 0,55 

Al2O3 14,65 14,51 15,03 

Fe2O3 2,22 3,43 4,85 

MnO 0,01 0,02 0,05 

MgO 0,38 0,56 0,9 

CaO 1,81 1,98 2,57 

Na2O 3,04 2,98 2,8 

K2O 3,99 3,65 3,58 

P2O5 0,07 0,11 0,27 

LOI 0,76 1,06 1,47 

Tabela 06 - Análises de perfil utilizado como base de dados para os diagramas de Isocon. 
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6.1- Balanço de Massa – Isocon 

De acordo com Silva (1999), Grant (op. cit), baseado nas equações 

propostas por Gresens (1967), elaborou uma metodologia gráfica que indica a 

imobilidade de determinados elementos, funcionando desta forma: num plano 

cartesiano, a abscissa corresponderia às concentrações dos elementos da rocha 

original e a ordenada às concentrações da rocha transformada. Se ocorrer um 

alinhamento de pontos, estes serão os elementos imóveis. A este alinhamento 

chamamos de Isocon (linha de mesma concentração) e sua inclinação define a 

variação volumétrica durante a transformação. Para se calcular o volume de 

massa, que entra/sai do sistema mede-se na extremidade direita do diagrama, o 

comprimento da linha que parte de um “Isocon ideal” (reta de 45º), até a reta dos 

elementos ditos imóveis e o comprimento total da aresta direita do diagrama. Caso 

a linha Isocon esteja abaixo da reta imaginária a 45º, significa que houve um 

acréscimo de massa no sistema. Caso o Isocon esteja acima da reta imaginária a 

45º, significa dizer que houve perda de massa (SILVA, 2003). 

6.1.2- Análise de perfis pelo Isocon 

No Perfil 7 foram coletadas amostras do horizonte R – R’ – C –  A. Essa 

correlação apresenta a ausência da amostra 7R, a qual não foi utilizada neste 

diagrama por apresentar incoerência de dados (Figura 22), o que poderia se tratar 

de um erro analítico, outra litologia ou de solo alóctone deslocado por 

escoamento.  
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Figura 22 – Relação entre o perfil 7R e 7R’. 

 Pode-se observar que a correlação entre 7R e 7R’ e totalmente inexistente, 

os elementos ficam dispersos, o que é justificado pelo Perfil apresentar sobreposto 

a R uma outra litologia. 

PERFIL 7: relação entre 7R'- 7C - 7A

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10

7C 7A

7 R´

7 C - 7 A
LOI

P2O5

CaO

% óxidos

Figura 23 – Isocon: Há correlação entre todos os outros perfis da amostra. 

O diagrama do perfil pedológico 7R’-7C-7A (Figura 23) evidencia um ganho 

de massa de aproximadamente 05% (AB/AC) provocado pela inclusão de água 

nas estruturas dos minerais neoformados. A perda de CaO e P2O5 não compensa 

o ganho de água. A mobilidade do P2O5 significa que a apatita é desenvolvida 

durante o processo de intemperismo. Mas a quantidade de CaO liberado é muito 
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maior que a dissolução da apatita. Este é um mineral acessório da maioria das 

rochas. O CaO deveria provir então da dissolução das hornblendas ou do 

plagioclásio. 

No gráfico do perfil 8 (Figura 24 e 25), temos a possibilidade de tirar duas 

retas de alinhamento de pontos. A princípio, o processo de intemperismo, sem 

contaminação só pode ser enriquecido em H2O, CO2 ou Cl-, substâncias trazidas 

pelas chuvas. Já os teores de Ca++, Na+, Mg++ e K+ das chuvas são insignificantes  

comparados aos teores das próprias rochas. Em consequência o Isocon da Figura 

(perfil 8) é formado pelo alinhamento Mn, Ti, LOI, Fe, Mg e Na, K, Ca, Al, Si são 

subtraído do sistema. Os elementos Si, Al, K com a água são os componentes das 

argilas (ilita e kaolinita) que compõe os solos do interior do Estado (SILVA, 2003). 

O Na+ e Ca++ são os elementos liberados para o aqüífero. 
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Figura 24 – Isocon 

O gráfico do Perfil 8 mostra uma perda de argila no solo, o que indica uma 

futura desertificação, observem que elementos como o Silício e o Potássio estão 

próximos do Isocon, porém encontra-se abaixo de 45º.
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Neste gráfico existe um alinhamento de vários elementos, no entanto 

apenas o silício, alumínio, potássio e sódio encontram-se na reta Isocon, 

caracterizando-se como os elementos imóveis desta correlação. Já o alinhamento, 

refere-se aos elementos que caracterizam um ganho de massa neste horizonte. 

Não houve perda de massa no solo. 

A saída dos elementos químicos compostos das argilas, evidenciada pelo 

Balanço de massa é a prova geoquímica do desenvolvimento do processo de 

desertificação nessas regiões do interior do Nordeste Brasileiro submetido ao 

clima semi-árido. A separação é mecânica. As argilas são eliminadas dos solos 

por escoamento no caso das chuvas, e por erosão eólica. Essas argilas 

acumulam-se nas baixas topografias (Figura 26), fundo de açudes e rios e 

finalmente para o mar. 

Este processo é acelerado pela intensa atividade antrópica como 

desmatamentos, queimadas, uso inadequado do solo e atividades garimpeiras, 

principalmente a extração de argilas para olarias (SILVA, 2003) 

As chuvas torrenciais desse último inverno tiveram com certeza importante 

influência no carreamento de toneladas de argila para o mar. 
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Figura 26 - Açude em período de estiagem, carreamento das argilas para o fundo do 

açude. 

6.2- Equação de Nesbitt e Marcovics 

Para manter os diagramas de Nesbitt precisa definir um elemento químico 

de preferência imóvel em qualquer situação dos perfis de intemperismo. O exame 

dos isocons (Figuras 24 e 25) define o Fe2O3 como imóvel. 

Em muitos trabalhos o Al2O3 é escolhido de antemão. Consideramos que 

na maioria dos casos no processo de intemperismo, o Al2O3 pode ser mobilizados 

entre os horizontes pedológicos ou deixando o sistema sobre forma mineral. Além 

disso a solubilidade do FeO (OH) é também significativamente inferior ao AlO(OH) 

em condições de pH entre 5,5 e 8,5. Como os processos de intemperismo atuam 

em ambiente oxidante, todo ferro da rocha original passa diretamente para a forma 

Fe+++.

Segundo Silva (2003), uma outra ferramenta foi desenvolvida por Nesbitt e 

Markovics (1997), esta determina as mudanças químicas durante o intemperismo 

de minerais primários, baseia-se na determinação da razão entre as 

concentrações do elemento na rocha alterada e original. Entretanto, essa razão 
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também é função dos efeitos da diluição causada pelas perdas e ganhos de outros 

componentes.  O problema foi resolvido definindo-se a razão dos diferentes 

componentes em relação a um elemento imóvel (no caso, foi escolhido o Fe), cujo 

valor absoluto considera-se que permanece imóvel durante o intemperismo do 

protólito. O cálculo base da percentagem de variação na concentração do 

elemento na rocha alterada e original é representado na seguinte equação: 

% de ganho ou perda = 1001
/

/ ..

or

im

tr

im

or

comp

tr

comp

XX

XX

onde: X é a concentração para cada elemento e os índices tr e or referem-se a 

rocha transformada e original, respectivamente; o índice comp. e im corresponde à 

composição do elemento mobilizado e o elemento imóvel escolhido, 

respectivamente. 

6.2.1- Análise de perfis pela Equação de Nesbitt e Marcovics 

 O perfil 7R’-7C-7A no diagrama de Nesbitt (Figura 27) evidencia uma 

argilização intensiva já no primeiro nível 7C pela introdução de mais de  80% de 

água na composição dos minerais neoformados. Aproximadamente 25% de CaO 

da rocha original é dispensado para o aqüífero. O Mg evidencia uma lixiviação do 

nível R’ para o nível C. Os outros elementos podem ser considerados como 

imóveis. 
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Figura 27 – Diagrama de Nesbitt: Análise da variação de massa para cada elemento nos 

diferentes horizontes do perfil de alteração 7 (ortognaisse da região de Pedro Avelino). 

 Foi tomado como elemento imóvel de referência o Fe. Os ganhos e perdas 

de massa são expressos em percentagem. Os índices R’, C e A na abscissa 

correspondem aos diferentes níveis de alteração identificados no campo. Os 

elementos com variações negativas foram subtraídos do sistema ou lixiviados para 

o lençol freático, enquanto os elementos com variações positivas foram 

incorporados. 

 O perfil pedológico 8R-8R’-8R’’ (Figura 28) evidencia a perda de 

aproximadamente 60% dos teores iniciais da rocha em Al2O3, SiO2 e K2O,

correspondente a saída da kaolinita e ilita. Esta saída já se manifesta no primeiro 

nível R’ mais em proporção inferior (40% dos teores iniciais). O Na+ e Ca++ são 

mobilizados para o aquífero preferencialmente o Na+. O Ti e Mg são imóveis. O 

LOI logicamente deveria mostrar um processo de intemperismo, um acréscimo no 

nível R’ e R’’, correspondente a argilização dos feldspatos. Também ocorre um 

leve acréscimo (22%) no nível R’ (em 7C foi superior a 80%) e a queda de 10% 

corresponde justamente a saída dos minerais argilosos neoformados.  



Jailsa da Silva Medeiros                                           Dissertação de Mestrado - PPGeo 

68

-100

-50

0

50

100

150

8 R 8R' 8R''

8R                       8R'                       8R''

%
 g

an
h

o
 o

u
 p

er
d

a

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

LOI

Figura 28 – Diagrama de Nesbitt: Análise da variação de massa para cada elemento nos 

diferentes horizontes do perfil de alteração 8 (ortognaisse da região de Pedro Avelino). 

Foi tomado como elemento imóvel de referência o Fe. Os ganhos e perdas 

de massa são expressos em percentagem. Os índices R, R’ e R’’ na abscissa 

correspondem aos diferentes níveis de alteração identificados no campo. Não foi 

encontrado horizonte C e A nesse perfil. Os elementos com variações negativas 

foram subtraídos do sistema ou lixiviados para o lençol freático, enquanto os 

elementos com variações positivas foram incorporados. 

 Neste item do capítulo 6 mostra que, o balanço de massa dos perfis 

pedológicos da região de Pedro Avelino evidencia uma argilização (kaolinita e ilita) 

dos ortognaisses e liberação de Na+ e Ca++ para o aqüífero. Também demonstra o 

desenvolvimento do processo de desertificação mostrado pela saída das argilas 

nos perfis pedológicos.   
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CAPÍTULO 8
CONSIDERAÇOES FINAIS 

A área estudada apresenta índices elevados de salinidade (médias de 

5.062 mg/L de resíduo seco). 

Considerando a rápida recarga dos aqüíferos (ver capítulo 5) e a cinética 

das reações de hidrólise dos minerais dos ortognaisses, pode-se concluir que o 

teor de STD não é influenciado pela interação reservatório e rocha cristalina.

Os estudos dos processos de intemperismo evidenciam que durante a 

hidrólise o K+ é fixado pelas argilas neoformadas, o Ca++ e Na+ da argilização do 

plagioclásio, estes, irão alimentar o aqüífero cristalino através do escoamento das 

águas até a rede hidrográfica, a infiltração nas aluviões e as fendas abertas do 

cristalino.

Definitivamente nos casos de ortognaisse a infiltração se realiza por 

fraturas que controlam a geometria das drenagens. 

Os cátions e ânions liberados pelos processos de intemperismo junto com 

os íons das águas de chuva e dos sais presentes nas aluviões, formaram a 

química das águas dos reservatórios. 

As águas dos aqüíferos da bacia do Riacho do Feijão são do tipo NaCl, 

apresentam de uma maneira geral uma constante, em termo da composição 

relativa iônicas, indicando uma proveniência única. 

Os estudos das relações das concentrações dos íons e das águas dos 

poços da microbacia do Riacho do Feijão relativo ao STD, evidenciam que para 

Na+, Ca++, Mg++ e Cl-, o controle é a evaporação de uma água única 

bicarbonatada. Quanto aos teores de HCO3
- constante, eles seriam controlados 

pela precipitação de dolomita insolúvel. Essa água homogênea se encontra no 

poço P-12, único poço da bacia fornecendo uma água potável. Devemos ressaltar 

que a água deste aqüífero é idêntica as águas de açudes ou poços amazonas, 

isso indica que a água apresenta-se potável por ter infiltrado nas fissuras sem 

sofrer uma prévia evaporação. 
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A qualidade da água deste aqüífero provavelmente origina-se através da 

simples infiltração rápida das águas superficiais. As águas das aluviões já 

subtraídas do processo de evaporação não são salgadas. 

O melhor argumento que a salinidade não é proveniente da interação 

água/rocha, é o aumento elevado dos teores de Cl- nos aqüíferos fissurais. Este 

elemento químico encontra-se em concentrações irrisórias nas rochas 

magmáticas.

Descartando a interação química entre o encaixante e o reservatório, pode-

se explicar o aumento da salinidade entre as águas das aluviões e as águas dos 

aqüíferos pela proveniência de uma evaporação superficial sem interferir sobre as 

águas das aluviões. 

Para sobreviver no Sertão Nordestino do Brasil, a população tenta deter as 

águas de precipitações através da construção indiscriminada de açudes ao longo 

do leito dos riachos. Essas águas são submetidas ao processo de evaporação. A 

taxa de evaporação vai depender sobretudo da temperatura (35 a 40ºC durante 

aproximadamente 7 horas/dia), da intensidade da corrente de ar (o sertão é 

submetido diariamente a ventos quentes) e da relação superfície do espelho 

d’água e volume do açude. Este último fator depende da profundidade do açude. 

Esta profundidade é consequência da topografia da bacia. E assim foi observado 

em outras pesquisas que as médias das salinidades das regiões Centro-Norte (ao 

qual pertence a microbacia do Riacho do Feijão) e a região leste, são as mais 

altas do Rio Grande do Norte, que corresponde justamente a região de relevo 

plano se comparado com as regiões Centro-Sul e Oeste do Estado. 

A maioria dos açudes da microbacia do Riacho do Feijão secam durante a 

época de estiagem. 

Considerando o volume de água do açude e sua quantidade de STD inicial, 

pode-se imaginar as toneladas de sais precipitados nas argilas dos fundos de 

açude. No caso, seria dolomita, calcita, anidrita, halita e silvita.

A comparação das salinidades de todos os poços antes e depois das 

chuvas fortes de janeiro 2004 evidencia que as primeiras chuvas dissolvem sais 

como halita e provoca em um primeiro tempo o aumento da salinidade do aqüífero 
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(poço P-11). Depois da dissolução de todos os sais solúveis, a continuação das 

precipitações irá diminuir a salinidade dos aqüíferos (poço P-5 e poço P-14). 

A topografia regional e a construção de barragens têm um papel 

significativo sobre a salinidade dos aqüíferos. 

 Tendo em vista o que foi discutido anteriormente, a construção 

indiscriminada de açudes ao longo dos riachos, podemos afirmar que essa 

prática, adotada nas regiões semi-áridas do Nordeste desde a década de 30, 

aumenta o desperdício de água por evaporação, interferindo na sustentabilidade 

dos recursos hídricos, isso contribui para a salinização ou mesmo inutilização dos 

aqüíferos e conseqüentemente, prejudica a qualidade de vida da população da 

região.
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