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RESUMO 

 

A avaliação do comportamento hidrodinâmico e hidroquímico de aquíferos em 

áreas sob a influência da atividade petrolífera é essencial para a proteção e gestão do 

recurso hídrico subterrâneo. 

Neste sentido, são analisadas neste trabalho as relações entre as cargas 

hidráulicas dos aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu na área da Concessão de Produção 

de Petróleo de Fazenda Belém, setor oeste da Bacia Potiguar, Estado do Ceará, e 

suas implicações nas características hidroquímicas dos referidos aquíferos.  

O Aquífero Açu é composto pelas Unidades sedimentares Açu 2 e Açu 3 da 

formação homônima, compostas predominantemente por arenitos grossos na base 

gradando para arenitos médios a finos em direção ao topo, com intercalações métricas 

e decimétricas de siltitos e argilitos. No topo do Aquífero Açu ocorre um pacote de 70 

metros de espessura de rochas pelíticas da Unidade Açu 4, o qual recobre e isola as 

unidades Açu 2 e Açu 3 conferindo um caráter confinado ao mesmo. 

O sistema Aquífero Barreiras-Jandaíra, que se sobrepõe ao Aquífero Açu, está 

representado por afloramentos da Formação Barreiras (arenitos e conglomerados) e 

Sedimentos Quaternários (arenitos eólicos), os quais, por sua vez recobrem os 

carbonatos da Formação Jandaíra (packstones e wackstones) cujas águas 

subterrâneas estão expostas à pressão atmosférica, sendo assim caracterizado como 

do tipo livre.  

Foram definidas as espessuras médias saturadas das unidades aquíferas 

Barreiras-Jandaira e Açu e as suas superfícies potenciométricas em diferentes 

períodos desde seu estado original de explotação, antes da influência da atividade 
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petrolífera, até os dias atuais, bem como identificadas as modificações hidroquímicas 

nessas unidades ao longo desse período.  

Foi possível concluir que os aquíferos Açu e Barreiras–Jandaíra correspondem a 

sistemas aquíferos individualizados e sem comunicação hidráulica entre si. Os tipos 

hidroquímicos distintos definidos para as águas dos dois sistemas aquíferos ratificam o 

isolamento hidráulico caracterizado, sugerindo a inexistência de mistura de águas entre 

os mesmos, desde seu estado original até o presente.  

O estudo constatou ainda um rebaixamento localizado da superfície 

potenciométrica do Aquífero Açu, o que aponta para a necessidade de se propor 

medidas de controle, mediante o monitoramento contínuo dos níveis d´água desse 

aquífero e da qualidade de suas águas. 

 

Palavras Chave: Aquífero; Comportamento hidrodinâmico e hidroquímico; Influência 

da atividade petrolífera. 
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ABSTRACT 

 

The evaluation of the hydrodynamic and hydrochemistry behavior of the aquifers 

in areas under the influence of the oil exploration activity is essential to the protection 

and management of the groundwater resource.  

In this sense, were analyzed in this work the relationship between hydraulic loads 

of aquifers Barreiras-Jandaíra and Açu, in the oil production concession area of 

Fazenda Belém, West sector of the Potiguar Basin, State of Ceará, and its implications 

on the quality of groundwater. 

The Açu Aquifer is composed by Units 2 and 3 of Açu Formation, composed 

predominantly of thick sandstones at the base, with decreasing grain size to the top, 

with metrics and decimetrics beds of mudstone and silt. On top of the Açu Aquifer 

occurs a 70 meters thick package of mudstone and silt of Unit 4 of Açu Formation, 

which covers and seals the Units 2 and 3 of Açu Aquifer, giving a confined character to 

it. 

The Aquifer system Barreiras-Jandaíra is represented by sandstones and 

conglomerates of the Barreiras Formation and Quaternary Sediments, which cover the 

carbonates of Jandaíra Formation (packstones and wackstones) and expose the 

groundwater of this Aquifer at atmospheric pressure. 

The potentiometric surfaces of the two aquifers systems for different periods, 

since its original state, before the influence of the oil exploration activity, until the 

present day were set, as well the variations in hydrochemistry of these units, throughout 

this period and the saturated thickness of the two Aquifer units.  

With this amount of information is possible to presume that the Açu and 

Barreiras–Jandaíra aquifers correspond to individual aquifers systems without hydraulic 
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communication with each other. The distinct water chemical classes of the two aquifers 

confirm the isolation between them indicating the absence of water mix between the two 

systems, since its original state until the present.  

The study has identified a local fall in the potentiometric surface of the Açu 

aquifer, which points to the need to propose measures of control, through the 

continuous monitoring of water levels of the aquifer and the quality of its waters. 

 

Keywords: Aquifer; Hydrodynamic and hydrochemistry behavior; Influence of the oil 

exploration activity. 
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1 - Introdução 

1.1 – Apresentação 

A presente dissertação envolve a pesquisa, aquisição e o tratamento de dados 

Geológicos, Litológicos, Estratigráficos, de cargas potenciométricas e de caracterização 

hidroquímica (tipos iônicos) dos Aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu na área de 

Fazenda Belém, extremo Noroeste da Bacia Potiguar.  

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGG-

UFRN), tendo como premissa apresentar uma metodologia para avaliar as 

características hidrodinâmicas e hidroquímicas e suas variações ao longo do tempo, 

dos aquíferos sob a influência das atividades da indústria petrolífera na área de 

atuação da Petrobras/UO-RNCE.  

1.2 - Justificativa 

Segundo Dias et al., (2008), no Brasil, a importância de uma gestão integrada 

dos recursos hídricos está conceituada na Política Nacional de Recursos Hídricos, que 

define, dentre seus objetivos, “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” 

(Art. 2º, Cap. II, Tit. I, Lei nº 9.433).   

Esta Política também conceitua a importância da avaliação integrada da 

qualidade e quantidade ao determinar, como diretrizes de ação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, a gestão sistemática dos recursos hídricos sem 

dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade e a integração da gestão dos 

recursos hídricos com a gestão ambiental (Art  3º, Cap. III, Tit. I, Lei nº 9.433/97).  
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Segundo o Relatório Final do projeto da ANA (Agência Nacional de Águas), 

2010, na região da Chapada do Apodi, a gestão integrada deve ser feita considerando 

a quantidade e a qualidade de água nas distintas fases do ciclo hidrológico, 

particularmente entre as águas superficiais e subterrâneas. Defende também que para 

que se promova um desenvolvimento sustentável, as atividades antrópicas que 

envolvam os recursos hídricos, devem se processar respeitando e preservando o meio 

ambiente, buscando-se sempre um equilíbrio social e econômico e permitindo 

igualdade de oportunidades a todos os que se beneficiam dos corpos hídricos. 

O Programa Nacional de Águas Subterrâneas, inserido no Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, estabelecido pela Lei nº 9.433/97, postula que a ampliação do 

conhecimento hidrogeológico é a primeira etapa para subsidiar a implantação de um 

sistema de gestão realmente integrado entre as águas subterrâneas e as superficiais, e 

que a definição de diretrizes nacionais para o monitoramento das águas subterrâneas é 

uma necessidade premente. 

Segundo Demetrio et al., (2016), o monitoramento de um aquífero é uma 

atividade fundamental para o gerenciamento adequado dos recursos e reservas 

disponíveis e uma ferramenta fundamental para o conhecimento do comportamento 

hidráulico do aquífero e sua gestão. 

Na Bacia Potiguar, as operadoras da indústria do petróleo vêm exercendo 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural há mais de 40 anos, 

interagindo com os recursos hídricos subterrâneos em todas as etapas de suas 

atividades, quais sejam: na perfuração e completação de poços, na produção de 

hidrocarbonetos, nos métodos de recuperação secundária (injeção de água e vapor), 

no armazenamento e processamento de petróleo e gás, no tratamento e disposição da 
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água produzida em conjunto com o petróleo, na captação de água para usos diversos, 

no armazenamento de resíduos, etc. 

A Bacia Potiguar caracteriza-se por apresentar a maior parte da sua produção 

de petróleo associada a águas de baixa salinidade, presentes na Formação Açu, que 

se constituiu no principal aquífero da Bacia e que é amplamente utilizado tanto para 

abastecimento público, quanto para irrigação e uso industrial. 

No relatório do IPT-SP (1983), o relatório do Estudo Hidrogeológico Regional 

Detalhado do Estado do Rio Grande do Norte, apontava que em grande parte da Bacia 

Potiguar o Aquífero Açu encontra-se sotoposto aos calcários da Formação Jandaíra, o 

que lhe confere um caráter confinado a semi-confinado. Nessa situação, representa o 

sistema de maior interesse hidrogeológico da Bacia Potiguar, com poços produzindo 

vazões de até 300 m³/h. 

Guimarães Junior et al., (2015), estudou os aquíferos na região de Fazenda 

Belém, definindo os valores médios para os parâmetros hidrodinâmicos e suas 

disponibilidades hídricas e alertou para o rebaixamento localizado do Aquífero Açu e 

seus possíveis reflexos na reserva hídrica explotável desse aquífero. Ressaltou 

também o caráter heterogêneo e anisotrópico do Aquífero Jandaíra na região de 

estudo, o que deve interferir na produtividade dos poços e consequentemente nas 

reservas, recursos explotáveis, disponibilidades e potencialidades de águas 

subterrâneas deste sistema Aquífero, caracterizando que o mesmo não representa 

uma garantia hídrica para a região. 

Neste contexto, as informações sobre a hidrodinâmica e hidroquímica dos 

aquíferos dessas áreas de interesse são essenciais para o entendimento, proteção e 

otimização do uso do recurso hídrico subterrâneo. 
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Assim, com base no levantamento da bibliografia disponível, nas investigações 

realizadas pela Petrobras na área de estudo e nos dados geológicos, hidroquímicos e 

potenciométricos disponíveis e adquiridos durante o presente trabalho, foram 

analisadas as relações das cargas hidráulicas dos aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu 

na área de Fazenda Belém, porção noroeste da Bacia Potiguar e suas implicações na 

qualidade e gestão das águas subterrâneas. 

1.3 – Localização da área  

A área de trabalho localiza-se no extremo noroeste da Bacia Potiguar, no litoral 

leste do Estado do Ceará, aproximadamente 36 km a SE da cidade de Aracati, onde se 

encontra Concessão de Produção de Petróleo de Fazenda Belém (Figura 1.1).  

Compreende uma área de 210 Km² delimitada pelos pares de Coordenadas 

UTM, Datum SIRGAS 2000, NE (670.000m; 9.482.000m) e SW (655.000m; 

9.468.000m).  
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Figura 1.1 - Mapa de localização da área de trabalho com os poços da Petrobras e de usuários 

particulares utilizados no estudo. 
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1.4 – Objetivos 

Determinar as cargas potenciométricas e as relações hidráulicas entre os 

Aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu na área de Fazenda Belém, desde o início das 

atividades da indústria petrolífera, incluindo a explotação de água subterrânea, até os 

dias atuais.  

Avaliar as possíveis modificações hidrodinâmicas e hidroquímicas nos dois 

aquíferos decorrentes da atividade petrolífera e da explotação de suas águas 

subterrâneas. 

Avaliar a aplicabilidade das técnicas propostas para o monitoramento dos 

aquíferos sob a influência da atividade petrolífera na Bacia Potiguar. 

1.5 – Metodologia 

1.5.1 - Revisão Bibliográfica 

Inicialmente, foi realizada a coleta e análise de dados de interesse para o 

desenvolvimento do trabalho e pesquisadas as referências bibliográficas referentes à 

geologia e hidrogeologia, principalmente sob a perspectiva da obtenção das cargas 

potenciométricas dos aquíferos de interesse e suas implicações na hidroquímica e 

qualidade das águas subterrâneas na área de estudo.  

Especial interesse foi direcionado na consulta de dados e interpretações de 

trabalhos regionais, acerca das características hidrodinâmicas e hidroquímicas das 

águas dos Aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu, bem como de estudos específicos na 

área de Fazenda Belém (artigos científicos e relatórios técnicos), tanto de autoria da 

Petrobras como da comunidade acadêmica e órgãos gestores de recursos hídricos. 

1.5.2 – Superfícies Potenciométricas 

Uma das vertentes utilizadas para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos 

corresponde ao gerenciamento da reserva hídrica de um determinado Aquífero. Para 
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tanto, é fundamental que se promova o monitoramento contínuo da evolução de suas 

superfícies potenciométricas, as quais estão diretamente associadas às reservas de 

água. A evolução das cargas potenciométricas de um determinado Aquífero pode estar 

associada a variações sazonais das precipitações pluviométricas, aos processos de 

recarga, aos mecanismos de drenança vertical, às interferências de atividades 

antrópicas e é claro à captação de água subterrânea, que podem interferir nas reservas 

disponíveis de um determinado corpo hídrico subterrâneo. 

Nesse sentido, foi desenvolvida nesse trabalho a aplicação de uma técnica de 

investigação da evolução temporal das superfícies potenciométricas dos Aquíferos 

Barreiras-Jandaíra e Açu na área de Fazenda Belém, desde o início da década de 

1980, época do início da atividade petrolífera, até os dias atuais, no ano de 2016. 

A metodologia utilizada consistiu na geração das superfícies potenciométricas 

dos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra ao longo dos períodos investigados e na 

análise da evolução temporal das mesmas, bem como das relações hidráulicas entre 

as águas armazenadas nos dois sistemas aquíferos, que possam ter sido geradas 

devido às condições naturais, ou em resposta às atividades antrópicas, principalmente 

a exploração de petróleo e a captação de água subterrânea. 

Os dados de carga potenciométrica (CP) foram obtidos através da medida direta 

de nível estático (NE) em poços tubulares de captação de água da PETROBRAS e de 

particulares, além de poços de monitoramento (de instalações, centrais de resíduos e 

de um projeto de irrigação com água produzida com petróleo) localizados na área de 

Fazenda Belém.  

Também a partir de dados de pressão estática extrapolada em operações de 

teste de bombeamento realizadas em poços perfurados pela Petrobras para a 
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exploração de petróleo e que atravessaram o Aquífero Açu, derivados da seguinte 

Equação: CP = (MR) – (( PR-(PE / Da )), onde: 

CP = Carga potenciométrica (m); 

MR = Altura da mesa rotativa da sonda (m) em relação ao nível do mar, que 

equivale à Altimetria; 

PR = Profundidade do registrador de pressão (m); 

PE = Pressão estática extrapolada (kgf/cm²) para um tempo t = infinito; 

Da = Gradiente de pressão da água (0,1 kgf/cm²/m); 

(PE/Da) =  Altura equivalente da coluna d’água no poço de acordo com a pressão 

estática extrapolada; 

(( PR-(PE / Da )) =  Nível estático (m). 

 Esta equação foi utilizada por Teixeira, (2002) para a elaboração do mapa de 

superfície potenciométrica do Aquífero Açu em escala de Bacia e seus elementos são 

de uso consagrado na indústria petrolífera, na estimativa das pressões estáticas de 

intervalos portadores tanto de hidrocarbonetos, como de água. A pressão estática de 

um determinado intervalo, guarda correlação direta com a altura do nível d´água no 

poço e por conseguinte com o nível estático, conforme discriminado nos elementos da 

fórmula e no perfil esquemático da Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 - Perfil esquemático ilustrando o cálculo da Cota Potenciométrica através de dados de 

pressão estática obtidas de testes de bombeamento com registrador eletrônico de pressão. 
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Os dados potenciométricos dos diversos períodos trabalhados não resultaram 

de um processo pré-concebido de monitoramento, mas em função da existência e 

confiabilidade dos mesmos.  

A partir dos dados consolidados foram elaboradas tabelas com as cotas 

potenciométricos para os seguintes períodos: Período original, antes do início da 

atividade petrolífera, incluindo a captação de água no Aquífero Açu (Aquífero Açu 

Tabela 4.2 e Aquífero Barreiras-Jandaíra Tabela 4.3); períodos de 2003, 2014, 2016 

para o Aquífero Açu (Tabela 5.2); períodos de 2004, 2008, 2016 para o Aquífero 

Barreiras-Jandaíra (Tabela 5.5).  

Foram elaborados, além dos mapas de superfície potenciométrica para os 

diferentes períodos considerados dos dois aquíferos, tabelas, gráficos e visualizações 

em três dimensões dessas superfícies potenciométricas definidas para cada aquífero, 

com o objetivo de mostrar o comportamento das cotas potenciométricas e auxiliar na 

análise da evolução temporal dessas superfícies e suas possíveis implicações. 

Os mapas de superfície potenciométrica foram gerados a partir do software de 

interface gráfica da Petrobras – SIGEO (Sistema Integrado de Geologia e Geofísica). 

Foi utilizado o método de interpolação dos mínimos quadrados, com extrapolação 

controlada. 

1.5.3 – Dados Hidroquímicos  

No gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos, é importante também, 

levar em consideração a avaliação da evolução temporal das características 

hidroquímicas das águas armazenadas nos aquíferos. Tal análise é fundamental para a 

identificação de eventuais modificações na qualidade das águas subterrâneas, 

considerando-se os diferentes tipos de usos das mesmas. 
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A metodologia utilizada foi a de se pesquisar, adquirir, validar e analisar as 

características hidroquímicas (íons principais) das águas dos dois aquíferos e suas 

modificações ao longo do tempo. As análises químicas com os íons principais dos 

aquíferos na área de interesse foram obtidas de trabalhos realizados pela Petrobras ou 

a seu interesse, em diferentes períodos, desde dados ainda do início da atividade 

petrolífera (Tabela 4.4), passando pelos anos de 2004, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2016 

no Aquífero Açu (Tabela 5.3) e 2004, 2010, 2012, 2014 e 2015 no Aquífero Barreiras-

Jandaíra (Tabela 5.6).  

Os dados hidroquímicos, também não resultaram de um processo pré-concebido 

de monitoramento, mas em função da existência e confiabilidade dos mesmos. As 

análises laboratoriais foram realizadas por diferentes laboratórios e métodos ao longo 

do tempo e só foram selecionados os dados cujo erro do balanço iônico foi igual ou 

menor do que 12%. Foram utilizados dados de poços de captação de água da 

Petrobras no Aquífero Açu e de poços perfurados pela Petrobras visando a exploração 

de petróleo e que tiveram suas águas amostradas em testes de bombeamento também 

no Aquífero Açu. No Aquífero Barreiras-Jandaíra os dados utilizados foram obtidos de 

amostragens realizadas em poços tubulares de captação de água de terceiros e em 

poços de monitoramento da Petrobras, em áreas de instalações industriais, centrais de 

resíduos e de um projeto de irrigação com água produzida com petróleo. 

Os dados hidroquímicos foram processados utilizando-se o software 

AQUACHEM (Schlumberger, 2014). Foi realizada a classificação das águas 

subterrâneas segundo os seus tipos iônicos e gerados os diagramas hidroquímicos de 

Piper e Durov, para os aquíferos em seu estado original e para os diversos períodos 

pesquisados, propiciando uma análise temporal da evolução hidroquímica (íons 

principais) das águas subterrâneas dos aquíferos estudados.
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2 – Aspectos Fisiográficos 

2.1 – Morfologia 

De acordo com CSD-GEOKLOCK (2004), a Chapada do Apodi e os Tabuleiros 

Pré-Litorâneos constituem os dois compartimentos geomorfológicos mais importantes 

na área de estudo. A Chapada do Apodi é reconhecida como uma superfície plana, 

conservada, quando sobre os calcários da Formação Jandaíra e dissecada, quando 

observada nos sedimentos da Formação Barreiras. Os tabuleiros Pré-Litorâneos estão 

geralmente dispostos à retaguarda dos cordões de dunas, em contato com a 

Depressão Sertaneja. São constituídos pelos litotipos da Formação Barreiras que 

frequentemente adentram no continente por mais de 40 km. A altimetria é variável, 

entre 30 e 50 metros, raramente ultrapassando os 80 metros. Na área de estudo, 

predominantemente situada no domínio dos Tabuleiros Pré-Litorâneos, o relevo é 

bastante homogêneo, plano a levemente ondulado, não sendo observados declives 

íngremes ou vales de rios (Figura 2.1). 

2.2 – Vegetação 

Segundo GEORADAR (2004), a área de trabalho está inserida na Província 

Atlântica e Subprovíncia Litorânea. A vegetação predominante é a de Tabuleiro 

Litorâneo, composta em sua quase totalidade, por uma capoeira densa com várias 

espécies de caatinga. Destacam-se a jurema preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, 

pereiro, imburama e facheiro. Também são observadas fazendas de cultivo do cajueiro, 

principalmente visando à exploração da castanha. A BR-304, ao longo de sua 

extensão, representa o limite entre a área de mata nativa, representada pela caatinga e 

as propriedades rurais onde predomina o cultivo do cajueiro (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Aspectos fisiográficos da área de trabalho, com relevo plano, vegetação de caatinga, cultivo 

do cajueiro e a ausência de corpos hídricos superficiais. 
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2.3 – Hidrografia 

A área de Fazenda Belém está totalmente inserida na Bacia hidrográfica do 

Baixo Jaguaribe. A rede hidrográfica é distribuída irregularmente por toda a área, isto 

devido a uma combinação de elementos, tais como relevo, solo, vegetação e clima. Os 

cursos d’água são intermitentes, com escoamento fluindo no decorrer da época de 

chuva. Devido à presença dos campos sedimentares arenosos da unidade morfológica 

dos tabuleiros, predomina a infiltração das águas precipitadas, o que dificulta o 

escoamento superficial bem como a formação de corpos d’água. Vale salientar que não 

foram identificados corpos hídricos superficiais na área de estudo. 

2.4 - Balanço hídrico e caracterização climática 

Segundo Melo Junior et al., (2015), a distribuição das chuvas ocorre entre os 

meses de janeiro a junho com maior concentração nos meses de março e abril, neste 

caso, alcançando valores em torno de 200 mm. A temperatura varia anualmente ao 

longo dos meses com uma amplitude média de 2,6ºC, com temperaturas entre 26ºC e 

29°C. A umidade relativa do ar varia de 60,1 a 80%, e a evaporação entre 100 mm e 

300 mm. O período de insolação não sofre grandes modificações, com limites mínimos 

em torno de 200 h/mensais e máximos de um pouco menos que 300 h/mensais. A 

velocidade do vento atinge um valor mínimo de 2,1 m/s no mês de abril e máximo de 

4,9 m/s no mês de outubro em Mossoró (RN) e 3,7 m/s em Morada Nova (CE). 

Ainda segundo Melo Junior et al., (2015), o balanço hídrico, calculado com base 

em dados da estação meteorológica de Mossoró-RN, para uma série de histórica de 35 

anos (1974 – 2008), apontou para uma evapotranspiração potencial anual da ordem de 

1493,1 mm e uma evapotranspiração real de 718,3 mm/ano (Tabela 2.1).  
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Tabela 2.1 – Resultados do balanço hídrico da região de fazenda Belém (valores em mm). (Melo Junior 

et al., 2015). 

Assim, constata-se um déficit hídrico de 774,8 mm/ano, sendo que o excedente 

hídrico ocorre entre os meses de março e abril, com um total anual de 98,6 mm (Figura 

2.2). O excedente hídrico representa o volume de água que se infiltra no terreno e que 

escoa sobre sua superfície. As características morfológicas da área de estudo com um 

relevo plano, ausência de drenos superficiais e terreno dominantemente arenoso, 

sugerem praticamente a ausência de escoamentos superficiais. Neste caso, o 

excedente hídrico obtido é uma indicação em potencial do volume de água infiltrado no 

terreno. Portanto, tomando por base o excedente hídrico de 98,6 mm e a precipitação 

média anual de 816,9 mm, resulta em uma taxa de infiltração em potencial de 12%, a 

qual é característica de regiões semiáridas a sub-úmidas. 
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Figura 2.2 - Balanço hídrico na área da Fazenda Belém obtidos com base em dados da Estação 

Meteorológica de Mossoró-RN. (Melo Junior et al., 2015). 
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2.5 – Geologia 

A Bacia Potiguar localiza-se na porção setentrional do Estado do Rio Grande do 

Norte, compondo aproximadamente 26.500 km2 na parte submersa e 22.000 km2 na 

parte emersa, dos quais uma pequena porção inserida na porção leste do Estado do 

Ceará. Apresenta-se como a mais oriental das Bacias da margem equatorial brasileira, 

estando a sua origem relacionada a uma série de Bacias sedimentares costeiras de 

margem passiva, que compõem o Sistema de Riftes do Nordeste Brasileiro, 

geneticamente ligado à abertura do Oceano Atlântico no Cretáceo Inferior (Matos, 

1987). Segundo Neves (1989), a Bacia Potiguar representa um rifte intracontinental em 

sua porção emersa e se destaca estruturalmente, por apresentar a ocorrência de um 

graben central cujos limites são definidos pelas plataformas de Touros (ao leste) e 

Aracati (ao oeste), pelo Oceano Atlântico (ao norte) e o embasamento pré-Cambriano 

(ao sul).  

De uma forma mais específica, o arcabouço estrutural da parte emersa da Bacia 

se constitui por três unidades básicas: grabens, altos internos e plataformas do 

embasamento (Figuras 2.3 e 2.4), sendo essas unidades tectônicas preenchidas por 

sequências sedimentares Neocomianas a Terciárias, distintas para cada 

compartimento morfo-estrutural (Bertani et al., 1991). 
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Figura 2.3 – Arcabouço estrutural simplificado da Bacia Potiguar (Bertani et al., 1991). 

 

 

Figura 2.4 – Seção típica da Bacia Potiguar (A-A' na Figura 2.2), mostrando seu estilo estrutural e 

estratigráfico em terra. (Modificado de Bertani et al., 1991). 
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O preenchimento sedimentar da porção emersa da Bacia Potiguar é dividido em 

três fases tectono-sedimentares principais: Rifte, Transicional (Pós Rifte) e Drifte 

(Margem Passiva). 

Na fase Rifte (Neocomiano/Aptiano), a sedimentação é representada por 

clásticos continentais de alta e baixa energia. Ao longo do eixo dos grabens a 

sedimentação foi tipicamente de ambiente flúvio-lacustre. Nas escarpas depositaram-

se leques aluviais, todos incluídos na Formação Pendência (arenitos grossos a finos 

com intercalações de folhelhos e siltitos). 

A fase Transicional (Aptiano/Albiano) é representada pela Formação Alagamar 

(folhelhos e carbonatos intercalados com arenitos), depositada num ambiente lagunar 

restrito com influência marinha. 

Na fase Drifte (Albiano/Plioceno) foi depositada uma Sequência Transgressiva, 

composta por arenitos fluviais grossos a médios interdigitados, sobrepostos por 

folhelhos transicionais a marinhos e carbonatos de plataforma rasa (Formações Açu, 

Jandaíra) e uma Sequência Regressiva constituída por arenitos costeiros e carbonatos 

de plataforma, representados pelas Formações Barreiras, Tibau e Guamaré. 

Neste contexto geológico, a área de Fazenda Belém está situada na Plataforma 

de Aracati, na porção noroeste da Bacia Potiguar (Figura 2.5). A Plataforma de Aracati 

é limitada a sudeste pela falha de Areia Branca, que é o limite com o Graben de Boa 

Vista e a nordeste pela Falha de Pescada, que é o limite com o Graben de 

Pescada/Arabaiana. 
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Figura 2.5 – A área de Fazenda Belém no contexto geológico da Bacia Potiguar (Modificado de 

Soares, 2000). 

2.5.1 – Unidades Litoestratigráficas 

A estratigrafia da área de estudo é composta pela Formação Açu na base, 

depositada diretamente sobre o embasamento pré-cambriano da região, recoberta 

concordantemente pela Formação Jandaíra, sobre a qual foi depositada 

discordantemente a Formação Barreiras (Figura 2.6). Coberturas quaternárias pós 

Formação Barreiras recobrem todo esse pacote, as quais são representadas 

essencialmente por sedimentos eólicos, atribuídos à Formação Potengi (Souza, 2002). 
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Figura 2.6 – Coluna Litoestratigráfica e espessuras médias da área de Fazenda Belém. 



 21 

2.5.1.1 – Formação Açu 

A Formação Açu caracteriza-se por camadas relativamente espessas de 

arenitos muito grossos a finos, esbranquiçados, intercalados com argilitos e siltitos 

castanho-avermelhados e esverdeados.  

Vasconcelos et al., (1990), definiram na parte emersa da Bacia Potiguar quatro 

subdivisões nesta formação, definidas como “Unidades de Correlação”, denominadas 

da mais antiga para a mais nova, de Unidade Açu 1 até Unidade Açu 4 (Figura 2.6). 

Esta divisão teve por base características observadas em perfis elétricos de poços 

perfurados visando à exploração de petróleo, com o suporte de descrições de 

testemunho e de afloramentos.  

Na Unidade Açu 1, os sistemas deposicionais predominantes são compostos por 

leques aluviais, sendo que localmente pode ocorrer a implantação de um sistema fluvial 

incipiente. Na região de Fazenda Belém apresenta conglomerados na base, passando 

para arenitos grossos e no topo depósitos de planície de inundação.  

A Unidade Açu 2 corresponde a depósitos fluviais anastomosados/entrelaçados, 

representado por arenitos grossos na base, gradando para o topo para um sistema 

fluvial meandrante fino com arenitos médios a finos, com uma maior intercalação de 

siltitos e argilitos.  

A base da Unidade Açu 3 é marcada por um aumento na energia deposicional, 

instalando-se um sistema fluvial entrelaçado/anastomosado a meandrante, com 

arenitos grossos e espessos na base, gradando para arenitos médios a finos 

intercalados com siltitos e argilitos para o topo.  

Observa-se então, um afogamento regional, representado por uma camada de 

sedimento argiloso, que é a base da Unidade Açu 4. Esta unidade é caracterizada por 
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um ambiente litorâneo estuarino com argilitos, siltitos e arenitos finos. Sua espessura 

na área de estudo é em média de cerca de 70 metros. 

2.5.1.2 – Formação Jandaíra 

A Formação Jandaíra na área de Fazenda Belém, segundo Souza (2002), está 

representada predominantemente por uma fácies packstones a wackestones com 

bioclastos, dispersos em uma matriz micrítica recristalizada. Seus constituintes 

principais são bivalves, equinodermas, gastrópodas, algas verdes e miliolídeos. De 

forma subordinada, aparecem ostrácodes e grãos siliciclásticos. 

Ocorre secundariamente uma fácies wackstones com bioclastos, com maior 

contribuição de siliciclásticos. O arcabouço é formado por grãos bioclásticos e 

subordinadamente siliciclásticos. Contém uma matriz micrítica, em parte recristalizada 

e um cimento irregular mesocristalino de calcita. 

O Ambiente deposicional predominante é de plataforma rasa, ocorrendo 

localmente um ambiente de planícies de maré. 

2.5.1.3 – Formação Barreiras 

As rochas da Formação Barreiras afloram nas escarpas ao longo do litoral 

cearense, formando coberturas tércio-quaternárias sobre a Bacia Potiguar. Segundo 

Souza (2002), após estudos de detalhe e reavaliações embasadas em técnicas 

modernas de estratigrafia de sequências, alguns autores reconheceram o problema de 

correlação regional litoestratigráfica anteriormente admitidos para o “Grupo Barreiras”, 

sendo retomada então a denominação original de Formação Barreiras para essas 

rochas tércio-quaternárias que afloram ao longo da faixa costeira do litoral nordestino e 

que guardam relativa homogeneidade litológica e deposicional.  

Na área de estudo, ainda segundo Souza (2002), é representada por rochas de 

cor avermelhada agrupando arenitos com granulometria variando de areia média a 
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grossa, contendo ainda grânulos e seixos dispersos. Apresenta intercalações de níveis 

conglomeráticos, com seixos essencialmente de quartzo, cobertos por uma película de 

óxido de ferro. Localmente ocorrem também arenitos finos, síltico-argilosos. Segundo 

Guimarães Junior et al., (2015), se atribui a esta unidade uma sedimentação de 

sistema fluvial entrelaçado, e de fácies transicionais para leques aluviais e planícies 

litorâneas. 

2.5.1.4 – Sequência Quaternária 

A sequência quaternária está representada por sedimentos de fácies eólica. São 

Paleodunas parcialmente consolidadas, compostas por arenitos médios a grossos, 

atribuídos à Formação Potengi, em contato discordante com a Formação Barreiras. 

2.5.2 – Contexto Tectono-Estrutural 

Do ponto de vista estrutural, a região de Fazenda Belém está regionalmente 

inserida no flanco de um grande alto, cujo eixo é delimitado pelo vale do Rio Jaguaribe. 

As camadas da plataforma de Aracati apresentam um comportamento homoclinal com 

mergulho para leste. Este comportamento é afetado por um sistema de falhas regional 

de natureza transcorrente e direção NE, herdado do ciclo transbrasiliano, bastante 

penetrativo e que se propaga para SW até o lineamento Patos, na Paraíba.  

O lineamento transcorrente NE condicionou o aparecimento de vários altos no 

embasamento alinhados segundo a direção NE-SW, identificados em seções sísmicas 

e mapas gravimétricos residuais, sendo que um desses altos corresponde ao Alto de 

Fazenda Belém (Figura 2.7), onde a transcorrência provocou um forte efeito 

transpressivo gerando uma feição anticlinal alongada mapeada sismicamente nas 

Formações Jandaíra e Açu.  

Segundo Souza (2002), em toda a região Nordeste, correspondente à Província 

Borborema, o Ciclo Orogênico Brasiliano imprimiu uma forte estruturação no substrato 
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cristalino, com destaque para zonas de cisalhamento transcorrentes cujo trend varia 

preferencialmente de NE a N-S. 

Com o soerguimento progressivo do terreno, desde o final da Orogênese 

Brasiliana, as feições estruturais dúcteis que caracterizavam o arcabouço regional 

foram reativadas. Assim, novas estruturas foram geradas, no Cretáceo, no 

Neógeno/Pleistoceno e no Holoceno. 

A deformação no Cretáceo é caracterizada por falhas normais com direção NE-

SW, geradas através de esforços divergentes de direção NW-SE e a sua 

compartimentação em diferentes segmentos foi condicionada por falhas de 

transferência de direção E-W e NW-SE. 

Na região de Icapuí/Ponta Grossa, segundo Souza (2002), a deformação do 

Neógeno é definida por conjunto de falhas normais em padrão lístrico e dominó, com 

direção aproximada N-S a NNE-SSW. 

No Nordeste do Brasil, a deformação holocênica é caracterizada por um campo 

de tensões atual com compressão E-W e distensão N-S. As fraturas são verticalizadas 

e mais comumente apresentam orientações paralelas ou transversais à linha de costa. 
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Figura 2.7 – Mapa geológico da área de Fazenda Belém, modificado de Fortes (1982). 
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Segundo Gushiken et al., (2005), existem três famílias de fraturas na área de 

Fazenda Belém. A primeira família foi gerada durante a reativação do Cretáceo, onde 

devido à pequena profundidade do calcário, a deformação ocorreu no domínio rúptil, 

ocasionando um dobramento anticlinal, com fraturas axiais paralelas ao eixo da dobra 

com planos de direção N35ºE. O comportamento da falha transcorrente de Fazenda 

Belém era dextral e também foram gerados planos de fratura de direção N50ºE 

paralelos ao eixo de tensão máxima daquele período. A segunda família foi gerada no 

evento neotectônico que ocorreu no Neógeno. Nesta fase a falha transcorrente de 

Fazenda Belém foi reativada com caráter sinistral e foram gerados planos de fratura 

abertos de direção N-S paralelos ao eixo de tensão máxima desta fase. Os 

afloramentos da Formação Barreiras nesta área mostram uma penetrativa família de 

falhas normais de direção Norte-Sul. A terceira família de fraturas foi gerada 

paralelamente ao atual campo de tensão máxima de direção NW a E-W, segundo 

medições realizadas nos sismos de Palhano, estado do Ceará, a oeste da área de 

estudo.  
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3 – Contexto Hidrogeológico 

Na região de Fazenda Belém e adjacências pode-se observar a existência de 

dois sistemas aquíferos distintos: Açu e Barreiras-Jandaíra. 

3.1 - Aquífero Açu 

O Aquífero Açu localiza-se na porção basal da coluna sedimentar aflorante 

descrita para a região, sendo o mesmo do tipo confinado. É composto pelas Unidades 

Açu 2 e Açu 3 da formação homônima, anteriormente descritas, compostos 

predominantemente por arenitos grossos na base gradando para arenitos médios a 

finos em direção ao topo, com intercalações métricas e decimétricas de siltitos e 

argilitos. A base desse Aquífero de expressão regional corresponde aos sedimentos 

pelíticos (siltitos e argilitos de ambiente de planície de inundação) da porção superior 

da Unidade Açu 1, que isolam os arenitos grossos a conglomeráticos portadores de 

hidrocarbonetos que ocorrem na porção basal dessa Unidade Açu 1. No topo do 

Aquífero Açu ocorre um pacote de 70 metros de espessura de rochas pelíticas da 

Unidade Açu 4, com argilitos, siltitos e arenitos finos em um ambiente litorâneo 

estuarino, que representa o auge de um mega ciclo transgressivo, o qual de acordo 

com a história tectono-sedimentar registrada, recobre e isola as Unidades Açu 2 e Açu 

3, o que confere seu caráter confinado. 

O Aquífero Açu na região de Fazenda Belém é detentor de águas de boa 

qualidade físico-química e bacteriológica, servindo para diversos tipos de usos, tais 

como: abastecimento humano, industrial, irrigação e dessedentação animal. 

Guimarães Junior et al., (2015) cita que de acordo com os dados da Secretaria 

dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, o Aquífero Açu, na região da Chapada do 

Apodi no Estado do Ceará, próximo ao limite estadual com o Estado do RN apresenta 

os seguintes valores para os parâmetros hidrodinâmicos:  



 28 

- Transmissividade (T) = 2,8 x 10-4 m2/s (1,0 m2/h) a 4,2 x 10-3 m2/s (15,0 m2/h); 

- Coeficiente de Armazenamento (S) = 2,0 x 10-4.  

Já de acordo com o mapa de domínios hidrogeológicos do Brasil da CPRM, o 

mesmo autor relata que o Aquífero Açu, mais especificamente no trecho no Estado do 

Ceará, entre o limite com o RN e o vale do rio Jaguaribe, apresenta regionalmente os 

seguintes parâmetros hidrodinâmicos:  

- Transmissividade (T): T ≥ 10-2 m2/s;  

- Condutividade hidráulica (K): K ≥ 10-4 m/s. 

3.2 - Aquífero Barreiras-Jandaíra 

Recobrindo a Formação Açu são encontradas as Formações Jandaíra e 

Barreiras, além dos sedimentos Quaternários, as quais em conjunto formam o sistema 

Aquífero Barreiras-Jandaíra. A base desse sistema aquífero corresponde aos termos 

pelíticos (argilitos e siltitos) da Unidade Açu 4, a qual corresponde a um aquiclude 

impermeável entre o sistema Aquífero Barreiras-Jandaíra e o Aquífero Açu. 

O topo do sistema Aquífero Barreiras-Jandaíra corresponde à superfície do 

terreno, representado por afloramentos da Formação Barreiras (arenitos e 

conglomerados) e Sedimentos Quaternários (arenitos eólicos), os quais recobrem os 

carbonatos da Formação Jandaíra (packstones e wackstones) e expõem as águas 

subterrâneas desse Aquífero à pressão atmosférica, sendo caracterizado como do tipo 

livre. Gushikem et al., (2005), constataram que as águas deste Sistema Aquífero na 

área de Fazenda Belém, estão armazenadas nos carbonatos da Formação Jandaíra. 

Isto implica dizer que os sedimentos Quaternários e da Formação Barreiras funcionam 

como um condutor hidráulico de águas de recarga superficiais, que infiltram e são 

armazenadas na Formação Jandaíra. Na área de estudo, o uso preponderante e em 

pequena escala das águas desse aquífero é voltado para a dessedentação animal. 
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Melo et al., (2015), relata que estudos realizados na Chapada do Apodi, na 

região de fronteiriça entre os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, entre os 

municípios de Quixeré-CE e Baraúna-RN, constataram o caráter heterogêneo e 

anisotrópico do Aquífero Jandaíra e a sua baixa potencialidade hidrogeológica.  

Segundo Miranda et al., (2012), as fraturas de extensão da Formação Jandaíra 

são as estruturas de maior destaque na área da Chapada do Apodi e que o padrão de 

fraturamento e as juntas de alívio de pressão da Formação Jandaíra que estão 

ortogonalmente associados, são os principais formadores de espaços porosos, que 

favorecem a recarga, o fluxo e o armazenamento de água subterrânea no Aquífero 

Barreiras-Jandaíra.  

Guimarães Junior et al., (2015), baseado em dados do IPT (1982), da Secretaria 

de recurso hídricos do Ceará (2005), da Agência Nacional de Águas (2006) e da CPRM 

(2014), estimou que os valores mais prováveis para os parâmetros hidrodinâmicos para 

o Aquífero Barreiras-Jandaíra na área de Fazenda Belém seriam: 

- Transmissividade (T) = 1,6 x 10-2 m2/s; 

- Condutividade hidráulica (K) = 3,13 x 10-5 m/s; 

- Coeficiente de armazenamento (S) = 0,15. 
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4 – Esboço Hidrogeológico do Sistema Aquífero Barreiras-Jandaíra-

Açu na região de Fazenda Belém, antes da influência da atividade 

petrolífera 

A primeira abordagem neste aspecto teve por objetivo, elaborar um esboço 

hidrogeológico simplificado através da definição das espessuras médias das unidades 

hidroestratigráficas, das relações hidráulicas e dos tipos iônicos dos Aquíferos 

Barreiras-Jandaíra e Açu na área de Fazenda Belém, à época do início das atividades 

da indústria petrolífera, notadamente a exploração de petróleo e captação de água 

subterrânea nos reservatórios arenosos da Formação Açu. 

A exploração e extração de petróleo em reservatórios da Unidade Açu 1, na área 

de Fazenda Belém, começou no início da década de 1980. Já a captação de água 

subterrânea no Aquífero Açu, nas Unidades Açu 2 e Açu 3, para a geração de vapor e 

injeção nos reservatórios de petróleo, se consolidou no final da década de 1990. 

4.1 – Unidades Hidroestratigráficas 

As espessuras médias do Aquífero Açu considerando as unidades Açu 2 e Açu 3 

em conjunto na área de Fazenda Belém, com base nas informações dos perfis 

litológicos dos poços perfurados pela Petrobras listados na Tabela 4.1, são da ordem 

de 182,6 metros. 

As espessuras médias saturadas do Aquífero Barreiras-Jandaíra na área de 

trabalho, com base nas informações dos perfis litológicos dos poços perfurados pela 

Petrobras listados na Tabela 4.1, são da ordem de 22,2 metros. 
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Tabela 4.1 – Espessuras dos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra na área de Fazenda Belém, com base 

em perfis litológicos de poços perfurados pela Petrobras. 

As seções hidrogeológicas (NE-SW e NW-SE) mostradas nas figuras 4.1 e 4.2 

ilustram o caráter tabular e uniforme das Unidades 1, 2, 3 e 4 da Formação Açu e 

também as características de aquiclude da Unidade Açu 4 que isola hidraulicamente as 

unidades aquíferas Açu 2 e Açu 3 do Aquífero Barreiras-Jandaíra. Da mesma maneira, 

mostra uma maior presença de sedimentos sílticos e argilosos na porção superior da 

Unidade Açu 1, que, na área de fazenda Belém, contribui para isolar os arenitos 

produtores de hidrocarbonetos da porção basal desta unidade, das unidades aquíferas 

superiores. 

Já as espessuras do Aquífero Barreiras-Jandaíra são influenciadas pelo relevo e 

pelo caráter cárstico da Formação Jandaíra, e variam bastante, assim como a 

espessura saturada deste aquífero, cuja superfície potenciométrica se encontra sempre 

nos calcários da Formação Jandaíra, não atingindo, na área de estudo, cotas 

potenciométricas dentro dos sedimentos arenosos da Formação Barreiras. 
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Figura 4.1 – Seção hidrogeológica NE-SW 
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Figura 4.2 – Seção hidrogeológica NW-SE 
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4.2 – Cargas Potenciométricas 

Com base nos valores de CP (carga potenciométrica) obtidos em operações de 

teste de bombeamento realizadas em poços perfurados pela Petrobras que 

atravessaram o Aquífero Açu (Tabela 4.2) foi construído o mapa da superfície 

potenciométrica do Aquífero Açu para a área de estudo, representativo do período do 

início da atividade de exploração de petróleo (Figura 4.3).  

 

Tabela 4.2 - Carga potenciométrica do Aquífero Açu do período do início da atividade petrolífera. 

O mapa evidencia um alto potenciométrico em grande parte coincidente com o 

alto estrutural de Fazenda Belém. Este alto potenciométrico era responsável pela 

distribuição divergente das águas subterrâneas do Aquífero Açu na área de Fazenda 

Belém, à época do início da atividade petrolífera, representada pela exploração e 

produção de petróleo nos reservatórios arenosos da Formação Açu, Unidade Açu 1. 
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Figura 4.3 – Mapa da superfície potencimétrica do Aquífero Açu na área de estudo, do período do início da atividade petrolífera. 
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Da mesma maneira, com os dados de CP obtidos através da medida direta de 

nível estático (NE) em poços de captação de água de particulares e de poços de 

monitoramento (de instalações, centrais de resíduos e de um projeto de irrigação com 

água produzida com petróleo) listados na Tabela 4.3, elaborou-se o mapa de superfície 

potenciométrica para o Aquífero Barreiras-Jandaíra (Figura 4.4), representativo do 

período anterior ao início da captação de água no Aquífero Açu, para a geração de 

vapor (para injeção nos reservatórios de petróleo).  

 

Tabela 4.3 - Carga potenciométrica do Aquífero Barreiras-Jandaíra antes da influência da captação de 

água no Aquífero Açu. 

O mapa mostra um alto potenciométrico na porção E-SW e um baixo 

potencimétrico que ocorre desde o extremo NW até o extremo SE da área de estudo. 

Gushiken et al., (2005), já havia identificado este baixo potenciométrico em mapa de 

escala semi-regional e relacionado o mesmo à uma área de afloramento da Formação 

Jandaíra e aos lineamentos estruturais (falhas e fraturas) de direção NW-SE presentes 

na região de Fazenda Belém, que parecem condicionar os fluxos da água subterrânea 

no Aquífero Barreiras-Jandaíra. 
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Figura 4.4 – Mapa da superfície potenciométrica do Aquífero Barreiras-Jandaíra na área de estudo, antes do início da captação de água no Aquífero Açu. 
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Analisando-se os mapas potenciométricos dos dois Aquíferos, observa-se que 

as cargas potenciométricas originais do Aquífero Açu eram sistematicamente maiores 

que as do sistema Aquífero Barreiras-Jandaíra na área de estudo, o que pode ser 

melhor visualizado nas seções hidrogeológicas (figuras 4.1 e 4.2) e na imagem em três 

dimensões com as duas superfícies potenciométricas superpostas mostrada na Figura 

4.5.  
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Figura 4.5 – Visualização em três dimensões das superfícies potenciométricas dos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra, do período do início da atividade 

da indústria petrolífera e da captação de água no Aquífero Açu, na área de Fazenda Belém. 
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Percebe-se, dessa forma, que a superfície potenciométrica do Aquífero Açu 

posiciona-se em cotas superiores às cotas da superfície freática do Aquífero Barreiras-

Jandaíra, e que originalmente, ou seja, na época do início da atividade de exploração 

de petróleo e de captação de água subterrânea em reservatórios da Formação Açu, 

esses dois aquíferos correspondiam a unidades hidroestratigráficas distintas, 

hidraulicamente isoladas e submetidas a diferentes regimes de pressão. A Figura 4.6 

ilustra através de um bloco diagrama um esboço do modelo hidrogeológico proposto 

para os Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra, na área de fazenda Belém. 
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Figura 4.6 – Bloco diagrama destacando o contexto geológico e hidrodinâmico dos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra, do período do início da atividade 

da indústria petrolífera e da captação de água no Aquífero Açu, na área de Fazenda Belém. 
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4.3 – Parâmetros Hidroquímicos (íons principais) 

Com base nos dados hidroquímicos listados na Tabela 4.4 foi efetuada a 

classificação hidroquímica (tipos iônicos) das águas subterrâneas acumuladas no 

domínio da região de Fazenda Belém antes da influência da atividade petrolífera ou 

ainda nos seus primórdios. Essa classificação foi realizada através da utilização de 

resultados analíticos dos íons principais de águas subterrâneas coletadas em poços 

que captam água nos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra, ou que tiveram suas águas 

amostradas em operações de teste de bombeamento em poços perfurados para a 

exploração de petróleo, na área de estudo e adjacências.  

 

Tabela 4.4 – Parâmetros hidroquímicos dos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra do período do início da 

atividade petrolífera e da captação de águas subterrâneas em reservatórios da Formação Açu. 

As águas armazenadas no Aquífero Barreiras-Jandaíra, são classificadas como 

do tipo cloretada–bicarbonatada - sódica–cálcica (Na-Ca - Cl-HCO3).  

As águas armazenadas no Aquífero Açu são classificadas como do tipo 

bicarbonatada-cloretada – sódica (Na - HCO3-Cl). 

Utilizando-se o diagrama hidroquímico de Piper, é possível distinguir claramente 

os dois grupos de águas subterrâneas que ocorrem na região de Fazenda Belém, 
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conforme pode ser visualizado na Figura 4.7 e que ocupam campos distintos no 

referido diagrama. 

 

Figura 4.7 – Diagrama hidroquímico de Piper com os dados dos íons principais dos Aquíferos Açu e 

Barreiras-Jandaíra, do período do início da atividade petrolífera e da captação de água no Aquífero Açu. 

As variações composicionais dos íons principais das águas subterrâneas do 

Aquífero Barreiras-Jandaíra, poderiam ser justificadas pela natureza cárstica do 

Aquífero, pela velocidade do fluxo subterrâneo e pelo tempo de residência da água em 

contato com a rocha carbonática, que variam espacialmente, em função da 

combinação de fatores como recarga, profundidade do nível estático e do arcabouço de 

fraturas presente em cada compartimento do aquífero, na área de estudo. 

Segundo Gushiken et al., (2005), a abundância dos íons Na+ e Cl- nas águas do 

Aquífero Barreiras-Jandaíra poderia ser explicada pela abundância desses íons nas 
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águas de chuva, já que esta última ao se precipitar na superfície do terreno é 

rapidamente infiltrada nos sedimentos arenosos Quaternários e da Formação Barreiras, 

com armazenamento das mesmas nas fraturas existentes nos calcários da Formação 

Jandaíra. O contato de tais águas com os carbonatos que compõem a Formação 

Jandaíra pode promover a dissolução dos íons Ca+² e HCO-³, os quais, ao longo do 

tempo, são incorporados aos constituintes dissolvidos dessas águas subterrâneas. 

Já as pequenas variações composicionais dos íons principais das águas 

subterrâneas do Aquífero Açu, podem estar relacionadas a pequenas diferenças 

composicionais das rochas pertencentes às unidades estratigráficas Açu 2 e Açu 3, 

definidas dessa forma devido às suas origens deposicionais. As variações na 

composição dessas subunidades, e a forma de interação dessas águas com a 

formação, considerando-se o fluxo subterrâneo e o tempo de residência, poderiam 

explicar a variação hidroquímica das amostras estudadas. 

A composição química distinta das águas dos Aquíferos Barreiras–Jandaíra e 

Açu ratifica o isolamento hidráulico caracterizado entre tais aquíferos, indicando a 

inexistência de mistura de águas entre os mesmos, antes da influência da atividade 

petrolífera. 
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5 – Modificações hidráulicas e Tipos Iônicos dos Aquíferos Barreiras-

Jandaíra e Açu, após o advento da exploração de petróleo 

Determinadas as relações hidráulicas e os tipos Iônicos originais do sistema 

Aquífero Barreiras-Jandaíra-Açu na área de Fazenda Belém, partiu-se para a 

investigação de como reagiu este sistema, com o advindo das atividades de exploração 

de petróleo e o incremento na captação de água subterrânea no Aquífero Açu na área 

de interesse. 

5.1 – Aquífero Açu  

5.1.1 - Superfícies Potenciométricas 

A Tabela 5.1 apresenta os dados de poços de captação de água no Aquífero 

Açu, em que se obteve medidas de nível estático e a estimativa da carga 

potenciométrica em pelo menos dois períodos distintos. Percebe-se que existe um 

rebaixamento considerável das cargas potenciométricas. Os dados mostram que o 

Aquífero Açu, apresentou um rebaixamento da ordem de até 110m, especificamente na 

região onde estão concentrados a maioria dos poços de captação de água neste 

aquífero na área de Fazenda Belém. É possível perceber também, que à medida que 

um poço tem a sua captação interrompida por um período de pelo menos 3 meses, 

existe uma recuperação parcial do nível estático. 

 

Tabela 5.1 – Poços no Aquífero Açu com pelo menos duas medições de carga potenciométrica. 
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A tabela 5.2 apresenta os dados de carga potenciométrica utilizados do trabalho, 

desde os dados originais (1981/1982), passando pelos anos de 2003; 2014 e 2016. 

3-FZB-73-CE 9470468 657042 1981/1982 34,4 Teste de Bombeamento - Petrobras

7-FZB-72-CE 9474162 659764 1981/1982 35 Teste de Bombeamento - Petrobras

7-FZB-58-CE 9479359 659787 1981/1982 30 Teste de Bombeamento - Petrobras

7-FZB-60-CE 9476158 660974 1981/1982 35 Teste de Bombeamento - Petrobras

7-FZB-16-CE 9478149 661791 1981/1982 31,2 Teste de Bombeamento - Petrobras

7-FZB-31-CE 9477736 662976 1981/1982 39 Teste de Bombeamento - Petrobras

3-FZB-06-CE 9481370 663906 1981/1982 38,4 Teste de Bombeamento - Petrobras

3-FZB-14-CE 9479570 667194 1981/1982 36 Teste de Bombeamento - Petrobras

7-FZB-43-CE 9477762 660188 1981/1982 31 Teste de Bombeamento - Petrobras

7-FZB-31-CE 9477736 662976 2003 -61 NE medido Petrobras

7-FZB-55-CE 9478162 660189 2003 -53,7 NE medido Petrobras

7-FZB-80-CE 9481739 662604 2003 -59 NE medido Petrobras

7-FZB-85-CE 9475376 655377 2003 -12,3 NE medido Petrobras

9-FZB-320-CE 9476156 655400 2003 -11,9 NE medido Petrobras

9-FZB-325-CE 9477962 661579 2003 -58,9 NE medido Petrobras

9-FZB-330-CE 9477971 661189 2003 -51 NE medido Petrobras

9-FZB-332-CE 9477754 662582 2003 -51,6 NE medido Petrobras

9-FZB-427-CE 9476943 660959 2003 -64,7 NE medido Petrobras

7-FZB-31-CE 9477736 662976 2014 -80,7 NE medido Petrobras

7-FZB-55-CE 9478162 660189 2014 -59,83 NE medido Petrobras

7-FZB-60-CE 9476158 660974 2014 -77,83 NE medido Petrobras

7-FZB-85-CE 9475376 655377 2014 -17,05 NE medido Petrobras

9-FZB-332-CE 9477754 662582 2014 -78,15 NE medido Petrobras

Projeto de Irrigação 9474499 662184 2014 -47,1 NE medido Petrobras

3-FZB-09-CE 9476391 664662 2016 -50,4 NE medido Petrobras

7-FZB-31-CE 9477736 662976 2016 -74 NE medido Petrobras

7-FZB-55-CE 9478162 660189 2016 -39,7 NE medido Petrobras

7-FZB-60-CE 9476158 660974 2016 -77,3 NE medido Petrobras

7-FZB-85-CE 9475376 655377 2016 -1,8 NE medido Petrobras

9-FZB-332-CE 9477754 662582 2016 -92,6 NE medido Petrobras

Projeto de Irrigação 9474499 662184 2016 -40,3 NE medido Petrobras

Poço UTM N    (m) UTM E   (m) Data/Período CP (m) Fonte do dado

Poço UTM N    (m) UTM E   (m) Data/Período CP (m) Fonte do dado

Fonte do dado

Poço UTM N    (m) UTM E   (m) Data/Período CP (m) Fonte do dado

Poço UTM N    (m) UTM E   (m) Data/Período CP (m)

 

Tabela 5.2 – Cargas potenciométricas do Aquífero Açu dos períodos: Original; 2003; 2014 e 2016. 
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 As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 mostram os mapas de superfície potenciométrica do 

Aquífero Açu, para os anos de 2003, 2014 e 2016, respectivamente, elaborados com 

base nos dados da Tabela 5.2. 

Os mapas, que representam as áreas onde foi possível se obter medidas do 

nível estático para cada período analisado, mostram um rebaixamento contínuo das 

cargas potenciométricas, principalmente na região onde estão concentrados a maioria 

dos poços de captação de água da Petrobras outorgados e que se encontram ativos    

(FZB-31; FZB-55; FZB-60 e FZB-332), mesmo que com paradas temporárias e que 

atualmente, servem basicamente para o uso doméstico nas instalações, além de uma 

importante parcela destinada ao abastecimento das comunidades no entorno da 

Concessão de petróleo de Fazenda Belém, principalmente em épocas de seca 

prolongada, ou descontinuidade do abastecimento por parte dos órgãos públicos. 

 

Figura 5.1 – Mapa da superfície potenciométrica do Aquífero Açu do ano de 2003. 
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Figura 5.2 – Mapa da superfície potenciométrica do Aquífero Açu do ano de 2014. 

 

Figura 5.3 – Mapa da superfície potenciométrica do Aquífero Açu do ano de 2016. 
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Guimarães Junior et al., (2015), relatou que o topo do Aquífero Açu na área de 

Fazenda Belém, especificamente na região onde estão localizados os poços de 

captação da Petrobras (FZB-31; FZB-55; FZB-60; FZB-85 e FZB-332), estava em 

média apenas 10m abaixo da superfície potenciométrica rebaixada (considerando-se 

os dados do ano de 2014). No presente trabalho, refinando-se os dados estratigráficos 

e de rebaixamento destes poços, este valor médio para o topo do Aquífero Açu em 

relação à superfície potenciométrica, foi determinado em cerca de 12m para o ano de 

2016. 

Na Figura 5.4, através de uma visualização em três dimensões das superfícies 

potenciométricas construídas para os períodos original, 2003, 2014 e 2016, pode-se 

observar a evolução do rebaixamento das cargas potenciométricas do Aquífero Açu na 

área estudada.  

Novamente é possível notar o rebaixamento mais acentuado do Aquífero na 

área onde estão concentrados a maioria dos poços de captação de água da Petrobras 

em atividade (FZB-31; FZB-55; FZB-60 e FZB-332). 
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Figura 5.4 – Visualização em três dimensões das superfícies potenciométricas do Aquífero Açu dos seguintes períodos: original, 2003, 2014 e 2016. 
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5.1.2 - Parâmetros Hidroquímicos (íons principais) 

A Tabela 5.3 apresenta os dados hidroquímicos (íons principais) do Aquífero 

Açu, utilizados no trabalho. 

POÇO PERÍODO UTM N    UTM E  Na K Ca Mg Cl HCO3 SO4 EBI

%

3-FZB-09-CE Original 9476391 664662 131,80 3,50 5,00 0,50 65,70 249,30 15,40 -1,47

3-FZB-09-CE 2004 9476391 664662 120,00 4,30 4,60 1,20 68,00 181,00 14,50 -0,04

3-FZB-09-CE 2013 9476391 664662 142,00 7,50 7,60 2,00 121,60 241,00 25,00 -6,67

3-FZB-14-CE Original 9479570 667194 131,80 2,80 3,10 0,70 45,00 254,10 7,40 3,70

3-FZB-14-CE 2004 9479570 667194 96,00 3,20 3,30 0,56 57,00 179,00 3,30 -9,80

7-FZB-31-CE Original 9477736 662976 163,60 3,30 3,80 0,00 103,80 245,90 2,90 2,58

7-FZB-31-CE 2004 9477736 662976 132,00 4,10 4,30 1,00 103,00 163,00 3,00 -2,60

7-FZB-31-CE 2008 9477736 662976 165,20 5,94 6,52 1,58 105,95 240,01 25,65 1,09

7-FZB-31-CE 2013 9477736 662976 133,10 2,35 7,30 1,29 78,90 150,00 3,80 4,31

7-FZB-31-CE 2014 9477736 662976 175,00 2,90 3,28 0,54 101,00 194,00 6,30 10,87

7-FZB-31-CE 2015 9477736 662976 180,65 6,27 6,42 2,25 102,64 226,70 4,63 9,88

7-FZB-31-CE 2016 9477736 662976 152,82 3,17 2,41 0,50 101,30 226,90 7,30 0,01

7-FZB-55-CE 2004 9478162 660189 120,00 4,70 4,60 1,20 100,00 179,00 3,30 -6,14

7-FZB-55-CE 2013 9478162 660189 130,40 2,50 7,30 1,30 75,70 160,00 3,40 2,86

7-FZB-55-CE 2014 9478162 660189 172,00 3,40 3,70 0,66 99,40 205,00 6,00 9,91

7-FZB-55-CE 2016 9478162 660189 150,65 0,50 1,93 0,50 90,20 207,62 3,66 3,88

7-FZB-60-CE Original 9476158 660974 136,40 3,50 4,60 0,20 79,60 228,20 8,10 2,31

7-FZB-60-CE 2004 9476158 660974 114,00 4,30 4,20 0,77 82,00 176,00 9,00 -7,02

7-FZB-60-CE 2013 9476158 660974 138,00 6,40 20,00 1,35 80,30 207,00 1,00 9,84

7-FZB-60-CE 2014 9476158 660974 132,50 7,50 0,40 0,10 87,00 209,00 0,50 -1,50

7-FZB-60-CE 2015 9476158 660974 139,02 10,46 32,70 6,82 95,84 229,61 7,36 12,22

7-FZB-85-CE 2004 9475376 655377 142,00 6,60 9,00 2,30 162,00 119,00 23,00 -7,79

7-FZB-85-CE 2008 9475376 655377 172,80 8,50 9,46 2,62 148,75 213,80 23,35 -0,39

7-FZB-85-CE 2013 9475376 655377 155,00 5,50 10,20 2,90 150,00 139,00 25,00 -1,78

7-FZB-85-CE 2014 9475376 655377 202,00 7,70 6,90 2,80 146,00 191,00 22,00 10,50

7-FZB-85-CE 2016 9475376 655377 154,65 5,82 7,39 1,56 146,75 171,95 28,10 -1,65

9-FZB-331-CE 2004 9478027 662656 162,00 6,40 8,50 1,90 99,00 181,00 0,00 8,27

9-FZB-331-CE 2008 9478027 662656 189,90 6,77 6,51 1,62 137,01 262,51 5,79 1,39

9-FZB-332-CE 2008 9477754 662582 145,00 5,85 5,92 1,72 71,83 228,00 28,69 0,95

9-FZB-332-CE 2013 9477754 662582 126,60 2,20 8,10 1,30 64,00 144,00 21,70 3,61

9-FZB-332-CE 2014 9477754 662582 124,00 2,70 2,30 0,70 76,00 238,00 20,00 -8,41

9-FZB-332-CE 2016 9477754 662582 135,72 2,92 2,17 0,50 71,18 226,00 21,98 -2,33

9-FZB-345-CE Original 9478364 662369 163,60 3,80 5,70 0,20 103,80 252,70 6,60 2,09

9-FZB-345-CE 2004 9478364 662369 162,00 4,60 4,90 1,20 111,00 197,00 0,00 7,58

9-FZB-345-CE 2008 9478364 662369 214,00 7,67 7,40 1,99 181,74 275,97 4,00 -0,13

metros mg/L

 

Tabela 5.3 – Dados hidroquímicos (íons principais) – Aquífero Açu. Períodos: Original (1981/1982); 2004; 

2008; 2013; 2014; 2015; 2016. 
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As características hidroquímicas indicadas pelos íons principais das águas do 

Aquífero Açu, obtidas em diferentes períodos, considerando-se a explotação da água 

subterrânea deste aquífero e o início da atividade petrolífera na área, não sofreram 

mudanças significativas. As águas coletadas nos poços de captação de água neste 

aquífero na área de Fazenda Belém apresentam praticamente a mesma assinatura 

hidroquímica quando se compara os dados originalmente adquiridos, com aqueles 

obtidos ao longo dos períodos pesquisados (Diagramas de Piper e Durov nas Figuras 

5.5; 5.6 e 5.7), não se identificando uma influência ou modificação significativa na 

qualidade das águas decorrentes da explotação do aquífero ou das atividades de 

exploração e produção de petróleo. 

 

Figura 5.5 – Diagramas hidroquímicos de Piper com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, dos poços de captação de água (FZB-09; FZB-14; FZB-31; FZB-60, FZB-345) no 

Aquífero Açu, na área de Fazenda Belém. 
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Figura 5.6 – Diagramas hidroquímicos de Piper com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, dos poços de captação de água (FZB-55; FZB-85; FZB-331 e FZB-332) no 

Aquífero Açu, na área de Fazenda Belém. 
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Figura 5.7 – Diagrama hidroquímico de Durov com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, dos poços de captação de água em atividade (FZB-31; FZB-55; FZB-60; FZB-85 

e FZB-332) no Aquífero Açu, na área de Fazenda Belém. 

5.2 – Aquífero Barreiras-Jandaíra 

5.2.1 - Superfícies Potenciométricas 

Na Tabela 5.4 são apresentados os dados dos poços de captação de água e de 

monitoramento no Aquífero Barreiras-Jandaíra, em que se obteve medidas de nível 

estático e consequentemente, a estimativa da cota potenciométrica em pelo menos 

dois períodos. O que se pode observar são pequenas variações (da ordem 2m a 4m) 

nas cotas potenciométricas, provavelmente refletindo alterações climáticas naturais, 

como amostragens em períodos climáticos distintos, ou a alternância de períodos de 

seca prolongada, em contrapartida aos anos com chuvas mais regulares. 
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Tabela 5.4 – Poços no Aquífero Barreiras-Jandaíra com pelo menos duas medições de carga 

potenciométrica. 

A Figura 5.8 apresenta um gráfico Box-Plot que mostra a pequena amplitude da 

variação dos valores de CP e a mediana para cada poço com pelo menos três medidas 

de CP. 

 

Figura 5.8 – Gráfico Box-Plot mostrando a amplitude de variação e a mediana da CP em poços de 

captação de água e de monitoramento no Aquífero Barreiras-Jandaíra ao longo dos períodos analisados. 

 



 56 

A tabela 5.5 apresenta os dados de carga potencimétrica utilizados do trabalho, 

desde os dados originais (1998), passando pelos anos de 2004; 2008 e 2016. 

P-01 9472582 657350 1998 33,00 NE medido Petrobras

P-04 9468932 655903 1998 26,50 NE medido Petrobras

9-JAN-03-CE 9480946 657366 1998 2,21 NE medido Petrobras

9-JAN-06-CE 9481801 660476 1998 4,19 NE medido Petrobras

9-JAN-08-CE 9481218 666412 1998 6,26 NE medido Petrobras

9-JAN-10-CE 9478667 662819 1998 6,27 NE medido Petrobras

P-01 9472582 657350 2004 31,74 NE medido Petrobras

P-04 9468932 655903 2004 24,00 NE medido Petrobras

9-JAN-03-CE 9480946 657366 2004 3,68 NE medido Petrobras

9-JAN-06-CE 9481801 660476 2004 2,92 NE medido Petrobras

9-JAN-08-CE 9481218 666412 2004 5,39 NE medido Petrobras

9-JAN-09-CE 9478856 663475 2004 3,03 NE medido Petrobras

9-JAN-10-CE 9478667 662819 2004 3,17 NE medido Petrobras

CRJ-04-CE 9476144 660911 2004 7,90 NE medido Petrobras

P-01 9472473 657520 19/12/2008 33,88 NE medido Petrobras

P-04 9468823 656107 19/12/2008 29,25 NE medido Petrobras

9-JAN-03-CE 9480844 657529 17/12/2008 3,79 NE medido Petrobras

9-JAN-06-CE 9481681 660632 19/12/2008 3,16 NE medido Petrobras

9-JAN-08-CE 9481103 666565 18/12/2008 4,53 NE medido Petrobras

CRI-05-CE 9477713 663106 18/12/2008 3,48 NE medido Petrobras

CRJ-04-CE 9476062 661178 18/12/2008 7,59 NE medido Petrobras

CRM-05-CE 9479289 656953 18/12/2008 8,86 NE medido Petrobras

CVA-06-CE 9477254 658803 18/12/2008 5,73 NE medido Petrobras

9-JAN-03-CE 9480844 657529 16/03/2016 2,25 NE medido Petrobras

9-JAN-06-CE 9481681 660632 16/03/2016 1,59 NE medido Petrobras

9-JAN-08-CE 9481103 666565 16/03/2016 2,85 NE medido Petrobras

P-01 9472473 657520 16/03/2016 30,33 NE medido Petrobras

9-CRI-05-CE 9477713 663106 16/03/2016 1,79 NE medido Petrobras

9-CRJ-04-CE 9476062 661178 16/03/2016 6,85 NE medido Petrobras

9-CRM-05-CE 9479289 656953 16/03/2016 9,10 NE medido Petrobras

9-CVA-06-CE 9477254 658803 17/03/2016 3,57 NE medido Petrobras

9-IRR-06-CE 9475074 662170 17/03/2016 15,48 NE medido Petrobras

UTM N    (m) UTM E   (m) Data/Período CP (m)

Poço UTM N    (m) UTM E   (m) Data/Período CP (m)

Fonte do dado

Poço UTM N    (m) UTM E   (m) Data/Período CP (m) Fonte do dado

Fonte do dado

Poço UTM N    (m) UTM E   (m) Data/Período CP (m)

Fonte do dado

Poço

 

Tabela 5.5 – Cargas potenciométricas do Aquífero Barreiras-Jandaíra dos períodos: Original; 2004; 2008 

e 2016. 
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As Figuras 5.9, 5.10 e 5.11 mostram os mapas de superfície potenciométrica do 

Aquífero Barreiras-Jandaíra, para os anos de 2004, 2008 e 2016, respectivamente, 

elaborados com base nos dados da Tabela 5.5. 

Os mapas representam as áreas onde foi possível se obter medidas do nível 

estático para cada período analisado. 

 

Figura 5.9 – Mapa da superfície potenciométrica do Aquífero Barreiras-Jandaíra do ano de 2004. 
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Figura 5.10 – Mapa da superfície potenciométrica do Aquífero Barreiras-Jandaíra do ano de 2008. 
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Figura 5.11 – Mapa da superfície potenciométrica do Aquífero Barreiras-Jandaíra do ano de 2016. 

Na Figura 5.12, através de uma visualização em três dimensões das superfícies 

potenciométricas construídas para os períodos original, 2004, 2008 e 2016, é possível 

observar o comportamento das cargas hidráulicas do Aquífero Barreiras-Jandaíra na 

área estudada, desde os primórdios da atividade petrolífera na área e durante os 

períodos subsequentes, considerando-se o aumento da explotação do Aquífero Açu e 

também a exploração em pequena escala das águas subterrâneas do Aquífero 

Barreiras-Jandaíra. 
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Figura 5.12 - Visualização em três dimensões das superfícies potenciométricas do Aquífero Barreiras-Jandaíra dos períodos, original, 2004, 2008 e 2016. 
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Fica claro através dos mapas de superfície potenciométricas, da visualização em 

três dimensões, do gráfico Box-Plot e dos dados apresentados na Tabela 5.4, que não 

se pode constatar uma variação mais significativa nos valores das cargas 

potenciométricas, ou mesmo uma tendência de rebaixamento contínuo. Por se tratar de 

um Aquífero livre, as pequenas variações identificadas podem estar relacionadas às 

flutuações das superfícies potenciométricas associadas aos períodos de maior 

escassez hídrica, como o que estamos observando nos últimos anos (2012 a 2016). 

Mello Junior et al., (2015), relata que na região de um projeto de irrigação com água 

produzida com o petróleo na área de Fazenda Belém, de uma maneira geral, a 

configuração das superfícies potenciométricas do Aquífero Barreiras-Jandaíra (medidas 

no período entre 2010 e 2014) aponta para um fluxo subterrâneo irregular e difuso, com 

regiões de cargas hidráulicas mais elevadas de fluxo divergente e regiões de cargas 

hidráulicas mais baixas de fluxo convergente, condizente com a natureza cárstica da 

unidade aquífera em questão. Ressaltou também, que independentemente do período 

climático, o mapeamento das superfícies potenciométricas apresentou, ao longo dos 

anos, a mesma configuração nos altos e baixos potenciométricos. Esta situação é a 

mesma encontrada na área do presente estudo, conforme a visualização das 

superfícies potenciométricas em três dimensões na Figura 5.12. 

5.2.2 - Parâmetros Hidroquímicos (íons principais) 

A Tabela 5.5 apresenta os dados hidroquímicos (íons principais) do Aquífero 

Barreiras-Jandaíra, utilizados no trabalho. 
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POÇO PERÍODO UTM N    UTM E  Na K Ca Mg Cl HCO3 SO4 EBI

%

9-JAN-3-CE Original 9480950 657361 1465,00 33,50 437,00 114,30 2783,00 311,00 281,00 3,40

9-JAN-3-CE 2004 9480950 657361 1392,00 60,00 504,00 121,00 2542,00 320,00 133,00 9,88

9-JAN-5-CE Original 9486560 655836 131,50 17,90 53,50 21,20 344,50 78,20 37,00 -5,23

9-JAN-5-CE 2004 9486560 655836 58,00 13,00 32,00 12,00 91,00 79,00 23,60 11,09

9-JAN-6-CE Original 9481789 660465 265,50 7,40 140,50 19,70 480,40 354,90 70,00 -1,30

9-JAN-6-CE 2004 9481789 660465 322,00 15,00 191,00 31,00 575,00 300,00 55,00 8,59

9-JAN-8-CE Original 9481213 666401 178,80 12,80 179,90 29,10 414,10 282,70 19,00 7,38

9-JAN-8-CE 2004 9481213 666401 189,00 20,00 199,00 38,00 475,00 222,00 17,60 10,80

9-JAN-10-CE Original 9478657 662824 434,50 7,20 171,30 20,80 742,10 291,70 97,50 2,62

9-JAN-10-CE 2004 9478657 662824 276,00 15,00 184,00 36,00 447,00 295,00 72,10 12,50

9-IRR-12-CE 2010 9475472 662019 335,10 12,10 44,70 35,80 525,40 326,80 168,60 -8,28

9-IRR-12-CE 2014 9475472 662019 299,50 19,10 114,70 57,70 551,30 427,30 195,00 -5,19

CRI 2004 9477886 662842 168,00 10,00 130,00 60,00 255,30 374,50 135,00 8,07

CRI 2012 9477886 662842 163,70 10,00 123,60 54,70 311,40 399,00 111,40 1,12

CRI 2015 9477886 662842 174,00 10,40 118,00 65,00 261,00 457,00 201,00 8,57

CRJ 2004 9476300 660826 412,00 16,00 99,00 45,00 513,50 344,50 245,00 3,33

CRJ 2012 9476300 660826 376,00 17,30 106,70 43,40 551,00 387,00 200,30 -0,70

CRL 2004 9478608 660939 393,00 24,00 167,00 56,00 723,60 389,60 74,00 3,92

CRL 2012 9478608 660939 414,00 20,80 108,40 41,00 645,00 300,00 133,00 2,71

CRL 2015 9478608 660939 391,00 17,70 138,30 69,00 573,00 375,50 106,00 10,10

CRM 2004 9479625 656875 388,00 23,80 69,60 49,10 560,00 243,00 109,00 6,27

CRM 2012 9479625 656875 288,20 17,70 58,90 37,70 506,20 256,80 105,80 -4,18

CRM 2015 9479625 656875 314,00 18,30 76,40 35,60 523,50 295,70 178,00 -5,55

metros mg/L

 

Tabela 5.6 – Dados hidroquímicos (íons principais) – Aquífero Barreiras-Jandaíra. Períodos: Original 

(1998); 2004; 2010; 2012; 2015. 

As características hidroquímicas indicadas pelos íons principais das águas deste 

aquífero, coletadas em poços de captação de água (Diagramas de Piper e Durov nas 

Figuras 5.13 e 5.14) e em poços de monitoramento de centrais de resíduos e de um 

projeto experimental de irrigação com água produzida com petróleo (Diagramas de 

Piper e Durov nas Figuras 5.15 e 5.16), praticamente também não sofreram alterações 

importantes nos períodos analisados. As pequenas diferenças que podem ser 
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identificadas poderiam ser justificadas pelas variações sazonais dos períodos de 

estiagem e precipitação pluviométrica, que influenciam na recarga, no fluxo 

subterrâneo, no tempo de residência e na interação água-rocha desse sistema aquífero 

cárstico e livre, não caracterizando uma influência da atividade petrolífera, ou mesmo 

da explotação dessas águas subterrâneas, na qualidade das mesmas. Mello Junior et 

al., (2015), já ressaltava que essas pequenas variações ocorrem, em função das 

alterações climáticas naturais, uma vez que as amostragens de águas ocorram em 

períodos climáticos distintos.  

 

Figura 5.13 - Diagramas hidroquímicos de Piper com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, dos poços de captação de água (JAN-03; JAN-06; JAN-08 e JAN-10) no Aquífero 

Barreiras-Jandaíra, na área de Fazenda Belém. 



 64 

 

Figura 5.14 - Diagrama hidroquímico de Durov com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, dos poços de captação de água (JAN-03; JAN-06; JAN-08 e JAN-10) no Aquífero 

Barreiras-Jandaíra, na área de Fazenda Belém. 
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Figura 5.15 - Diagramas hidroquímicos de Piper com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, de poços de monitoramento de centrais de armazenamento de resíduos (CRI; 

CRJ; CRL; CRM) e de projeto de irrigação com água produzida com petróleo (IRRIG), no Aquífero 

Barreiras-Jandaíra, na área de Fazenda Belém. 
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Figura 5.16 - Diagrama hidroquímico de Durov com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, de poços de monitoramento de centrais de armazenamento de resíduos (CRI; 

CRJ; CRL; CRM) e de projeto de irrigação com água produzida com petróleo (IRRIG), no Aquífero 

Barreiras-Jandaíra, na área de Fazenda Belém. 

6 – Considerações finais e recomendações  

Na área de estudo foram reconhecidos dois sistemas aquíferos, a saber: 

Barreiras-Jandaíra e Açu, os quais possuem extensão regional. A possibilidade de 

interação hidráulica entre esses aquíferos através de mecanismos de drenança vertical 

(ascendente ou descendente) pode ser investigada mediante a avaliação da evolução 

temporal da qualidade das águas e seus tipos hidroquímicos, em conjunto com a 

análise da evolução das superfícies potenciométricas, no sentido de se monitorar suas 

reservas hídricas e identificar possíveis mudanças em suas composições físico-

químicas, que comprometam os seus usos múltiplos. 
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Assim, torna-se cada vez mais importante e necessário a implementação de 

planos de monitoramento e gestão de aquíferos, nas áreas de influência da atividade 

petrolífera, baseados nos controles hidrogeológicos e hidroquímicos identificados. 

O confinamento do Aquífero Açu (composto pelas Unidades 2 e 3 da Formação 

Açu) se dá pela presença de um espesso pacote argiloso (Unidade Açu 4) posicionado 

no topo da Formação Açu, que pode ser caracterizado como um aquiclude, 

posicionado entre os aquíferos da Açu e Barreiras-Jandaíra, de acordo com a história 

tectono-sedimentar registrada. 

Os dados das cotas potenciométricas dos períodos analisados, desde antes e 

após o início das atividades petrolíferas e de explotação das águas subterrâneas do 

Aquífero Açu, demonstraram que a atividade petrolífera e a explotação deste aquífero, 

não provocou interferência nas cotas potenciométricas do Aquífero Barreiras-Jandaíra 

e vice-versa, à luz dos dados estudados. 

Os dados hidroquímicos trabalhados permitem afirmar que na área de estudo, 

as águas subterrâneas armazenadas no Aquífero Barreiras-Jandaíra são classificadas 

como sendo do tipo cloretada-bicarbonatada – sódica–cálcica (Na-Ca - Cl-HCO3) e as 

águas armazenadas no Aquífero Açu são classificadas como sendo do tipo 

bicarbonatada-cloretada – sódica (Na - HCO3-Cl). 

O presente estudo não constatou mudanças significativas nas características 

dos íons principais das águas subterrâneas dos dois sistemas aquíferos com o advento 

da exploração de petróleo e da captação de água subterrânea na Formação Açu, de 

modo que os tipos iônicos dos mesmos mantiveram praticamente as mesmas classes 

representativas, apesar da queda localizada das cargas potenciométricas observadas 

no Aquífero Açu, que poderia induzir e sugerir uma possível drenança vertical 
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descendente, entre os dois sistemas aquíferos, capaz de modificar o quimismo das 

águas e seus tipos hidroquímicos.  

Assim, como resultado do presente trabalho, foi possível caracterizar que os 

Aquíferos Barreiras–Jandaíra (sistema livre) e Açu (confinado), na área de Fazenda 

Belém, correspondem a sistemas aquíferos individualizados sem comunicação 

hidráulica entre si e com diferentes tipos hidroquímicos.  

O rebaixamento das cotas potenciométricas do Aquífero Açu na região de 

Fazenda Belém e seus possíveis reflexos na reserva hídrica explotável do mesmo, 

aponta para a necessidade da sistematização e manutenção do acompanhamento das 

cargas potenciométricas e da qualidade das águas subterrâneas deste Aquífero. 

A metodologia utilizada no presente trabalho, através da caracterização das 

cargas potenciométricas e da hidroquímica (íons principais) dos aquíferos de interesse, 

em seus estados originais e durante o desenvolvimento das atividades da indústria do 

petróleo na área de estudo, pode ser aplicada nas demais concessões de produção de 

hidrocarbonetos na Bacia Potiguar e servir de referência para uma gestão integrada 

dos recursos hídricos. 
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Anexos 

Anexo 1 - Perfis construtivos dos poços de captação de água da Petrobras na 

área de Fazenda Belém. Aquífero Açu. 

Perfil Litológico e Construtivo do poço 7-FZB-31-CE 
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Perfil Litológico e Construtivo do poço 7-FZB-55-CE 
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Perfil Litológico e Construtivo do poço 7-FZB-60-CE 
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Perfil Litológico e Construtivo do poço 7-FZB-85-CE 
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Perfil Litológico e Construtivo do poço 7-FZB-332-CE 
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Anexo 2 - Perfis construtivos de poços de monitoramento de centrais de resíduos 

e de projeto de irrigação com água produzida com petróleo, na área de Fazenda 

Belém. Aquífero Barreiras-Jandaíra. 

Perfil Litológico e Construtivo do poço 9-IRR-06-CE 
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Perfil Litológico e Construtivo do poço 9-IRR-12-CE 
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Perfil Litológico e Construtivo do poço 9-CRI-05-CE 
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Perfil Litológico e Construtivo do poço 9-CRJ-04-CE 
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Perfil Litológico e Construtivo do poço 9-CRL-04-CE 

 

 

 



 83 

 

Perfil Litológico e Construtivo do poço 9-CVA-06-CE 
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Anexo 3 – Artigo Científico 

Comportamento hidrodinâmico e hidroquímico do sistema aquífero Barreiras-

Jandaira-Açu na área da Fazenda Belém, Oeste da Bacia Potiguar, CE. 

 

Hydrodynamic and hydrochemistry behavior of the Barreiras-Jandaíra-Açu 

aquifer system in the area of Fazenda Belém, West of the Potiguar Basin, CE. 

 

Resumo: A avaliação do comportamento hidrodinâmico e hidroquímico de aquíferos em áreas 

sob a influência da atividade petrolífera são essenciais para a proteção e gestão do recurso 

hídrico subterrâneo. Neste sentido, são analisadas neste trabalho as relações entre as cargas 

hidráulicas dos aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu na área de Fazenda Belém, oeste da bacia 

Potiguar, e suas implicações na qualidade das águas subterrâneas. Foram definidas as 

superfícies potenciométricas e os tipos iônicos das duas unidades aquíferas em diferentes 

períodos desde seu estado original, antes da influência da atividade petrolífera, até os dias 

atuais. O Aquífero Açu apresentou um rebaixamento da ordem de até 110m, enquanto o 

Aquífero Barreiras-Jandaíra apresentou somente pequenas variações, da ordem 2m a 4m. Os 

dados hidroquímicos permitem afirmar que na área de estudo, as águas armazenadas no 

Aquífero Barreiras-Jandaíra são classificadas como do tipo cloretada-bicarbonatada – sódica–

cálcica (Na-Ca - Cl-HCO3) e as águas armazenadas no Aquífero Açu são classificadas como 

do tipo bicarbonatada-cloretada – sódica (Na - HCO3-Cl). Foi possível concluir que os 

aquíferos Açu e Barreiras–Jandaíra correspondem a sistemas aquíferos individualizados e sem 

comunicação hidráulica entre si. Os tipos iônicos distintos definidos para os dois sistemas 

aquíferos ratificam o isolamento hidráulico caracterizado, sugerindo a inexistência de mistura 

de águas entre os mesmos, desde seu estado original até o presente. 

 

Palavras Chave: Aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu; Comportamento hidrodinâmico e 

hidroquímico; Influência da atividade petrolífera. 

 

Abstract: The evaluation of the hydrodynamic and hydrochemistry behavior of the aquifers in 

areas under the influence of the oil exploration activity, are essential to the protection and 

management of the groundwater resource. The aim of this study was to analyse the 

relationships between the hydraulic loads of Açu and Barreiras-Jandaíra aquifers in the area of 

Fazenda Belém, sector west of the Potiguar basin and its implications on the quality of 

groundwater. The potentiometric surfaces of the two aquifers systems for different periods, 

since its original state, before the influence of the oil exploration activity, until the present day 
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were set, as well the variations in hydrochemistry of these units, throughout this period. The Açu 

Aquifer presented a fall of approximately 110 m, while the Barreiras-Jandaíra Aquifer presented 

only minor variations, between 2m to 4m. The hydrochemistry data allow to affirm that in the 

study area, the waters stored in the Barreiras-Jandaíra Aquifer are classified as chlorine-

bicarbonate - sodium-calcium (Na-Ca-Cl-HCO3) and the waters stored in the Açu Aquifer are 

classified as bicarbonate-chlorine - sodium (Na-HCO3-Cl). With this information is possible to 

affirm that the Açu and Barreiras–Jandaíra aquifers correspond to individual aquifers systems 

without hydraulic communication with each other. The distinct chemical classes of the water of 

the two aquifers confirm the isolation between them and indicating the absence of water mix 

between the two systems, since its original state until the present. 

 

Keywords: Aquifers Barreiras-Jandaíra and Açu; Hydrodynamic and hydrochemistry behavior; 

Influence of the oil exploration activity. 

 

1  INTRODUÇÃO 

Segundo Dias et al., (2008), no Brasil, a importância de uma gestão integrada 

dos recursos hídricos está conceituada no Artigo 2º da Lei 9.433 (BRASIL, 1997) - 

Política Nacional de Recursos Hídricos -, que define, dentre seus objetivos, “assegurar 

à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos”.  

Segundo o Relatório da Agência Nacional de Águas na região da Chapada do 

Apodi, a gestão integrada deve ser feita considerando a quantidade e a qualidade de 

água nas distintas fases do ciclo hidrológico, particularmente entre as águas 

superficiais e subterrâneas. Defende ainda que para que se promova um 

desenvolvimento sustentável, as atividades antrópicas que envolvam os recursos 

hídricos, devem se processar respeitando e preservando o meio ambiente, buscando-

se um equilíbrio social e econômico (ANA, 2010). 

O Programa Nacional de Águas Subterrâneas, inserido no Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, estabelecido pela Lei nº 9.433/97, postula que a ampliação do 
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conhecimento hidrogeológico é a primeira etapa para subsidiar a implantação de um 

sistema de gestão integrado entre as águas subterrâneas e superficiais. Define que o 

objetivo do monitoramento é justamente o de ampliar a base de conhecimento 

hidrogeológico dos aquíferos e acompanhar as alterações espaciais e temporais na 

qualidade e quantidade das águas subterrâneas para fins de uma gestão integrada dos 

recursos hídricos. 

Segundo Demetrio et al., (2016), o monitoramento de um aquífero é uma 

atividade fundamental para o gerenciamento adequado dos recursos e reservas 

disponíveis e uma ferramenta fundamental para o conhecimento do comportamento 

hidráulico do aquífero e sua gestão. 

Na Bacia Potiguar, as operadoras da indústria do petróleo vêm exercendo 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural há mais de 40 anos, 

interagindo com os recursos hídricos subterrâneos em todas as etapas de suas 

atividades, quais sejam: na perfuração e completação de poços, na produção de 

hidrocarbonetos, nos métodos de recuperação secundária (injeção de água e vapor), 

no armazenamento e processamento de petróleo e gás, no tratamento e disposição da 

água produzida em conjunto com o petróleo, na captação de água para usos diversos, 

no armazenamento de resíduos, etc (Souto Filho et al., (2008).  

Ainda segundo Souto Filho et al., (2008), a Bacia Potiguar caracteriza-se por 

apresentar a maior parte da sua produção de petróleo associada a águas de baixa 

salinidade, presentes na Formação Açu, que se constituiu no principal aquífero da 

Bacia e que é amplamente utilizado tanto para abastecimento público, quanto para 

irrigação e uso industrial. 

Guimarães Junior et al., (2015) estudou os Aquíferos na região de Fazenda 

Belém, definindo os valores médios para os parâmetros hidrodinâmicos e suas 
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disponibilidades hídricas e alertou para o rebaixamento localizado do Aquífero Açu e 

seus possíveis reflexos na reserva hídrica explotável desse aquífero. 

Neste contexto, as informações sobre a hidrodinâmica e hidroquímica dos 

aquíferos em áreas sob a influência da atividade petrolífera, são essenciais para o 

entendimento, proteção e otimização do uso do recurso hídrico subterrâneo.Assim, 

com base no levantamento da bibliografia disponível, nas investigações realizadas pela 

Petrobras na área de estudo e nos dados hidroquímicos e potenciométricos disponíveis 

e adquiridos durante o presente trabalho, foram analisadas as relações das cargas 

hidráulicas dos aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu na área de Fazenda Belém, desde o 

início das atividades de exploração de petróleo, incluindo a explotação de água 

subterrânea, até os dias atuais, com o objetivo de avaliar as possíveis modificações 

hidrodinâmicas e hidroquímicas nas águas subterrâneas nos dois aquíferos, 

decorrentes da atividade petrolífera. 

2  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de trabalho localiza-se no extremo noroeste da Bacia Potiguar, no litoral 

leste do Estado do Ceará, aproximadamente 36 km a SE da cidade de Aracati, onde se 

encontra o campo de petróleo de Fazenda Belém (Figura 1).  
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo com os poços da Petrobras e de usuários particulares 

utilizados 

Figure 1 – Location map of the study area with wells of Petrobras and private users 
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De acordo com CSD-GEOKLOCK (2004), a Chapada do Apodi e os Tabuleiros 

Pré-Litorâneos constituem os dois compartimentos geomorfológicos mais importantes 

na área de estudo. A Chapada do Apodi é reconhecida como uma superfície plana, 

conservada sobre os calcários da Formação Jandaíra e dissecada, quando observada 

nos sedimentos da Formação Barreiras. Os tabuleiros Pré-Litorâneos estão geralmente 

dispostos à retaguarda dos cordões de dunas, em contato com a Depressão Sertaneja. 

São constituídos pelos litotipos da Formação Barreiras que frequentemente adentram 

no continente por mais de 40 km. A altimetria é variável, entre 30 e 50 metros, 

raramente ultrapassando os 80 metros. Na área de estudo o relevo é bastante 

homogêneo, plano a levemente ondulado, não sendo observados declives íngremes ou 

vales de rios. 

A área de Fazenda Belém está totalmente inserida na bacia hidrográfica do 

Baixo Jaguaribe. A rede hidrográfica é distribuída irregularmente por toda a área, 

devido a uma combinação de elementos, tais como relevo, solo, vegetação e clima. Os 

cursos d’água são intermitentes, com escoamento fluindo no decorrer da época de 

chuva (CSD-GEOKLOCK, 2004). Devido à presença dos campos sedimentares muito 

porosos na unidade morfológica dos tabuleiros, há uma grande infiltração das águas 

precipitadas, o que dificulta o escoamento superficial bem como a formação de corpos 

d’água (Melo Junior et al., 2015). Vale salientar que na área de estudo 

especificamente, não foram identificados corpos hídricos superficiais. 

Segundo GEORADAR (2004), de acordo com o Sistema Fitogeográfico de 

Rizzini, a área de trabalho está inserida na Província Atlântica e Subprovíncia 

Litorânea. A vegetação predominante é a de Tabuleiro Litorâneo, composta, em sua 

quase totalidade, por uma capoeira densa com várias espécies de caatinga. Também 
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são observadas fazendas de cultivo do cajueiro, principalmente visando à exploração 

da castanha. 

Segundo Melo Junior et al. (2015), a distribuição das chuvas ocorre entre os 

meses de janeiro a junho com maior concentração nos meses de março e abril, neste 

caso, alcançando valores em torno de 200 mm e uma média anual de 771 mm. A 

temperatura varia anualmente ao longo dos meses com uma amplitude média de 

2,6ºC, com temperaturas entre 26ºC e 29°C. O balanço hídrico, calculado com base em 

dados da estação meteorológica de Mossoró-RN, para uma série de histórica de 35 

anos (1974 – 2008), apontou para uma evapotranspiração potencial anual da ordem de 

1493,1 mm e uma evapotranspiração real de 718,3 mm/ano. Assim, constata-se um 

déficit hídrico de 774,8 mm/ano, sendo que o excedente hídrico ocorre entre os meses 

de março e abril, com um total anual de 98,6 mm (Mello Junior et al., 2015). 

O excedente hídrico representa o volume de água que se infiltra no terreno e 

que escoa sobre sua superfície. As características morfológicas da área de estudo 

(relevo plano, ausência de drenos superficiais e terreno arenoso), sugerem 

praticamente a ausência de escoamentos superficiais. Neste caso, o excedente hídrico 

obtido é uma indicação em potencial do volume de água infiltrado no terreno. Portanto, 

tomando por base o excedente hídrico de 98,6 mm e a precipitação média anual de 

816,9 mm, resulta em uma taxa de infiltração em potencial de 12%, a qual é 

característica de regiões semiáridas a sub-úmidas (Melo Junior et al., 2015). 

No contexto geológico-tectono-sedimentar, a área de Fazenda Belém está 

situada na Plataforma de Aracati, na porção noroeste da Bacia Potiguar (Figura 2). A 

Plataforma de Aracati é limitada a sudeste pela falha de Areia Branca, que é o limite 

com o Graben de Boa Vista e a nordeste pela Falha de Pescada, que é o limite com o 

Graben de Pescada/Arabaiana (Gushikem et al., 2005).  
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Figura 2 – A área de Fazenda Belém no contexto geológico da Bacia Potiguar (modificado de Soares, 

2000) 

Figure 2 –Fazenda Belém area in the geological context of Potiguar Basin (modified of Soares, 2000) 

A estratigrafia da área de estudo é composta pela Formação Açu na base, 

depositada diretamente sobre o embasamento pré-cambriano da região, recoberta 

concordantemente pela Formação Jandaíra, sobre a qual foi depositada 

discordantemente a Formação Barreiras (Figura 3). Coberturas quaternárias recobrem 

todo esse pacote, as quais são representadas essencialmente pelos sedimentos de 

dunas (Gushikem et al., 2005). 
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Figura 3 – Estratigrafia da área de Fazenda Belém 

Figure 3 – Stratigraphy of the Fazenda Belém area 
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A Formação Açu caracteriza-se por camadas relativamente espessas de 

arenitos muito grossos a finos, esbranquiçados, intercalados com argilitos e siltitos 

castanho-avermelhados e esverdeados (Gushikem et al., 2005).  

Vasconcelos et al. (1990), definiram na parte emersa da Bacia Potiguar quatro 

subdivisões nesta formação, definidas como “Unidades de Correlação”, denominadas 

da mais antiga para a mais nova, de Unidade Açu 1 até Unidade Açu 4 (Figura 3). Esta 

divisão teve por base características observadas em perfis elétricos de poços 

perfurados visando à exploração de petróleo, com o suporte de descrições de 

testemunho e de afloramentos.  

Na Unidade Açu 1, os sistemas deposicionais predominantes são compostos por 

leques aluviais, sendo que localmente pode ocorrer a implantação de um sistema fluvial 

incipiente. Na região de Fazenda Belém apresenta conglomerados na base, passando 

para arenitos grossos e no topo depósitos de planície de inundação.  

A Unidade Açu 2 corresponde a depósitos fluviais entrelaçados, representado 

por arenitos grossos na base, gradando para o topo para um sistema fluvial 

meandrante fino com arenitos médios a finos, com uma maior intercalação de finos.  

A base da Unidade Açu 3 é marcada por um aumento na energia deposicional, 

instalando-se um sistema fluvial entrelaçado a meandrante, com arenitos grossos e 

espessos na base, gradando para arenitos médios a finos intercalados com siltitos e 

argilitos para o topo.  

Observa-se então, um afogamento regional, representado por uma camada de 

sedimento predominantemente argiloso que corresponde à Unidade Açu 4. Esta 

unidade é caracterizada por um ambiente litorâneo estuarino com argilitos, siltitos e 

arenitos finos. Sua espessura na área de estudo é em média de cerca de 70 metros. 
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A Formação Jandaíra na área de Fazenda Belém, segundo Souza (2002), está 

representada predominantemente por uma fácies packstones a wackestones com 

bioclastos, dispersos em uma matriz micrítica recristalizada. Seus constituintes 

principais são bivalves, equinodermas, gastrópodas, algas verdes emiliolídeos e 

secundariamente, ostrácodes e grãos siliciclásticos. Pode apresentar também, uma 

fácies wackstones com bioclastos, com maior contribuição de siliciclásticos. 

As rochas da Formação Barreiras formam coberturas terciárias sobre a Bacia 

Potiguar. Ainda segundo Souza (2002), na área de estudo é representada por rochas 

de cor avermelhada agrupando arenitos com granulometria variando de areia média a 

grossa, contendo ainda grânulos e seixos dispersos. Apresenta intercalações de níveis 

conglomeráticos, com seixos de quartzo, cobertos por uma película de óxido de ferro. 

Localmente ocorrem arenitos finos síltico-argilosos. 

A sequência quaternária está representada principalmente pelas areias de 

dunas fixas. São paleodunas de areias quartzosas apresentando contatos retilíneos e 

sobrejacentes à Formação Barreiras. 

Desta forma, na região de Fazenda Belém e adjacências foram caracterizados 

dois sistemas aquíferos: Açu e Barreiras-Jandaíra. 

O Aquífero Açu localiza-se na porção basal da coluna sedimentar descrita para a 

região, sendo o mesmo do tipo confinado. É composto pelas Unidades Açu 2 e Açu 3 

da formação homônima, anteriormente descritas. A base desse Aquífero de expressão 

regional corresponde aos termos pelíticos da porção superior da Unidade Açu 1, a qual 

isola os arenitos portadores de hidrocarbonetos que ocorrem na porção basal dessa 

unidade. No topo do Aquífero Açu ocorre um pacote de 70 metros de espessura de 

rochas pelíticas da Unidade Açu 4, representando o auge de um mega ciclo 

transgressivo, o qual recobre as unidades Açu 2 e Açu 3. 
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O Aquífero Açu na região de Fazenda Belém é detentor de águas de boa 

qualidade físico-química e bacteriológica, servindo para diversos tipos de usos, tais 

como: abastecimento humano, industrial, irrigação e dessedentação animal. 

Recobrindo a Formação Açu são encontradas as Formações Jandaíra e 

Barreiras, além dos sedimentos quaternários, as quais em conjunto formam o sistema 

Aquífero Barreiras-Jandaíra. A base desse sistema aquífero corresponde aos termos 

pelíticos da Unidade Açu 4, a qual corresponde ao substrato impermeável entre esse 

sistema e o Aquífero Açu. 

O topo do sistema Aquífero Barreiras-Jandaíra corresponde à superfície do 

terreno, representado por afloramentos da Formação Barreiras e Sedimentos 

Quaternários, expõem as águas subterrâneas desse Aquífero à pressão atmosférica, 

sendo assim caracterizado como do tipo livre. Gushikem et al., (2005), constataram que 

as águas deste sistema Aquífero estão armazenadas nos carbonatos da Formação 

Jandaíra. Isto implica dizer que os sedimentos quaternários e da Formação Barreiras 

funcionam como um condutor hidráulico de águas de recarga superficiais, que infiltram 

e são armazenadas na Formação Jandaíra.  

Miranda et al., (2012), aponta que as fraturas de extensão da Formação 

Jandaíra são as estruturas de maior destaque na área da Chapada do Apodi e que o 

padrão de fraturamento e as juntas de alívio de pressão, são os principais formadores 

de espaços porosos, que favorecem a recarga, o fluxo e o armazenamento de água 

subterrânea no Aquífero Barreiras-Jandaíra. 

Segundo Melo et al., (2015), estudos realizados na Chapada do Apodi, na região 

de fronteiriça entre os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, constataram o caráter 

heterogêneo e anisotrópico do Aquífero Barreiras-Jandaíra e a sua baixa 

potencialidade hidrogeológica.  
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Na área de estudo, o uso preponderante e em pequena escala das águas do 

Aquífero Barreiras-Jandaíra é voltado para a dessedentação animal. 

3  METODOLOGIA 

O presente trabalho é baseado em uma pesquisa aplicada, tendo em vista que 

utiliza os fundamentos, parâmetros e processos consagrados na literatura 

hidrogeológica, visando ampliar os conhecimentos dos Aquíferos Açu e Barreiras-

Jandaíra na área de estudo. 

O método de pesquisa aplicado foi o indutivo, considerando que foram utilizados 

dados e informações diretas obtidas em campo e em perfis de poços tubulares e de 

poços perfurados para a exploração de petróleo, que propiciaram o entendimento das 

relações hidráulicas e dos aspectos hidroquímicos dos Aquíferos Açu e Barreiras-

Jandaíra. 

Primeiramente procurou-se analisar as relações hidráulicas e características 

hidroquímicas dos Aquíferos Barreiras-Jandaíra e Açu na área de Fazenda Belém, nos 

primórdios das atividades da indústria petrolífera, notadamente a exploração de 

petróleo e captação de água subterrânea na Formação Açu. 

Determinadas as relações hidráulicas e os tipos Iônicos originais do sistema 

Aquífero Barreiras-Jandaíra-Açu na área de Fazenda Belém, partiu-se para a 

investigação de como reagiu este sistema, com o início das atividades de exploração 

de petróleo e o incremento na captação de captação de água. 

A exploração de petróleo em reservatórios da Unidade Açu 1, na área de 

Fazenda Belém, começou no início da década de 1980, enquanto que a captação de 

água subterrânea no Aquífero Açu, nas Unidades Açu 2 e Açu 3, para a geração de 

vapor e injeção nos reservatórios de petróleo, se consolidou na década de 1990. 
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3.1  Revisão Bibliográfica 

Foram consultados dados e interpretações de trabalhos regionais acerca das 

características hidrodinâmicas e hidroquímicas das águas dos Aquíferos Açu e 

Barreiras-Jandaíra, bem como de estudos específicos na área de Fazenda Belém, 

tanto de autoria da Petrobras como da comunidade acadêmica e órgãos gestores de 

recursos hídricos dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará.  

3.2  Cargas Potenciométricas 

Os dados de carga potenciométrica (CP) foram obtidos através da medida direta 

de nível estático (NE) em poços de captação de água da PETROBRAS e particulares, 

além de poços de monitoramento (de instalações e centrais de resíduos) localizados na 

área de Fazenda Belém, através da equação:    CP = Altimetria – NE (1).  

Também a partir de dados de pressão estática extrapolada em operações de 

teste de bombeamento realizadas em poços perfurados pela Petrobras para a 

exploração de petróleo e que atravessaram o Aquífero Açu, derivados da seguinte 

Equação:  CP = (MR) – (( PR-(PE / Da )) (2), onde: 

CP = Carga potenciométrica (m); 

MR = Altura da mesa rotativa da sonda (m) que equivale à Altimetria; 

PR = Profundidade do registrador de pressão (m); 

PE = Pressão estática extrapolada (kgf/cm²) para um tempo t = infinito; 

Da = Gradiente de pressão da água (0,1 kgf/cm²/m). 

(PE/Da) =  Altura equivalente da coluna d’água no poço de acordo com a pressão 

estática extrapolada. 

(( PR-(PE / Da )) =  Nível estático 

A partir dos dados levantados foram elaborados os mapas de superfície 

potenciométrica na área de estudo. No Aquífero Açu, para os períodos: original (à 
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época do início da atividade petrolífera), 2003, 2014 e 2016. No Aquífero Barreiras-

Jandaíra, para os períodos: original, 2004, 2008 e 2016. Visualizações em três 

dimensões das superfícies potenciométricas definidas nos diferentes períodos 

considerados, para cada sistema aquífero, foram elaboradas, visando auxiliar na 

análise da evolução temporal dessas superfícies e suas implicações. 

Os mapas de superfície potenciométrica foram gerados a partir do software de 

interface gráfica da Petrobras – SIGEO (Sistema Integrado de Geologia e Geofísica). 

Foi utilizado o método de interpolação dos mínimos quadrados, com extrapolação 

controlada. 

3.3  Dados Hidroquímicos – Íons principais 

As análises químicas com os íons principais (Na+; K+; Ca+2; Mg+2; Cl-; HCO-3; 

SO-4) dos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra na área de interesse e adjacências foram 

obtidas de trabalhos realizados pela Petrobras ou a seu interesse, em diferentes 

períodos, desde dados ainda do início da atividade petrolífera, contemplando ainda os 

períodos de 2004, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2016 (Aquífero Açu) e 2004, 2010, 2012, 

2014 e 2015 (Aquífero Barreiras-Jandaíra).  

Os dados hidroquímicos foram processados utilizando-se o software 

AQUACHEM (Schlumberger, 2014). Foi realizada a classificação das águas 

subterrâneas e gerados diagramas hidroquímicos de Piper, para os aquíferos em seu 

estado original e para os diversos períodos pesquisados, propiciando uma análise 

temporal da evolução hidroquímica (íons principais) das águas subterrâneas dos 

aquíferos estudados. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base nos valores de CP levantados (Tabela 1) foi construído o mapa da 

superfície potenciométrica do Aquífero Açu para a área de estudo, representativo do 

período anterior à influência da atividade de exploração de petróleo. 

Tabela 1 – Carga potenciométrica do Aquífero Açu antes da influência da atividade petrolífera 

Table 1 – Potentiometric load of Açu aquifer before the influence of oil industry activity 

 

Da mesma maneira, com os dados de CP listados na Tabela 2, elaborou-se o 

mapa de superfície potenciométrica para o Aquífero Barreiras-Jandaíra, representativo 

do período do início da captação de água no Aquífero Açu, para a geração de vapor 

(para injeção nos reservatórios de petróleo).  

Tabela 2 – Carga potenciométrica do Aquífero Barreiras-Jandaíra antes da influência da atividade 
petrolífera 

Table 2 - Potentiometric load of Barreiras-Jandaíra aquifer before the influence of oil industry activity 

 

Observa-se na visualização em três dimensões com as superfícies 

potenciométricas dos dois Aquíferos superpostas (Figura 4), que as cargas 

potenciométricas originais do Aquífero Açu eram sistematicamente maiores que as do 

sistema Aquífero Barreiras-Jandaíra na área de estudo.  
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Figura 4 – Visualização em três dimensões das superfícies potenciométricas dos Aquíferos Açu e 

Barreiras-Jandaíra, antes da influência da atividade petrolífera e da captação de água no Aquífero Açu 

Figure 4 – Three-dimensional visualization of the original potentiometric surfaces of Açu and Barreiras-

Jandaíra aquifers, before the influence of the oil exploration activity and the water exploration in the Açu 

aquifer 

Percebe-se, dessa forma, que a superfície potenciométrica do Aquífero Açu 

posiciona-se em cotas superiores às cotas da superfície freática do Aquífero Barreiras-

Jandaíra, e que originalmente esses dois sistemas aquíferos correspondiam a unidades 

hidroestratigráficas distintas, hidraulicamente isoladas e submetidas a diferentes 

regimes de pressão. A Figura 5 ilustra através de um bloco diagrama o contexto 

geológico e hidrodinâmico descrito. 
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Figura 5 – Bloco diagrama destacando o contexto geológico e hidrodinâmico do sistema Aquífero Açu-

Barreiras-Jandaíra, em seu estado original, antes da influência da atividade petrolífera e da captação de 

água no Aquífero Açu 

Figure 5 – Block diagram highlighting the geological and hydrodynamic context of the Açu-Barreiras-

Jandaíra aquifer system, in its original stage, before the influence of the oil exploration activity and the 

water exploration in the Açu aquifer 

Com base nos dados hidroquímicos listados na Tabela 3 foi efetuada a 

classificação hidroquímica das águas subterrâneas acumuladas no domínio da região 

de Fazenda Belém antes da influência da atividade petrolífera ou ainda nos seus 

primórdios. Essa classificação foi realizada através da utilização de resultados 

analíticos dos íons principais de águas subterrâneas coletadas em poços que captam 

água nos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra, ou que tiveram suas águas amostradas 

em operações de teste de bombeamento na área de estudo.  



 102 

Tabela 3 – Parâmetros hidroquímicos dos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra antes da influência da 

atividade petrolífera 

Table 3 – Hydrochemistry parameters of Açu and Barreiras-Jandaíra aquifers before the influence of the 

oil activity 

 

Utilizando-se o diagrama hidroquímico de Piper, foi possível distinguir 

claramente os dois grupos de águas subterrâneas que ocorrem na região de Fazenda 

Belém, conforme pode ser visualizado na Figura 6. 

As águas armazenadas no Aquífero Barreiras-Jandaíra, são classificadas como 

do tipo cloretada–bicarbonatada - sódica–cálcica (Na-Ca - Cl-HCO3).  

As águas armazenadas no Aquífero Açu são classificadas como do tipo 

bicarbonatada-cloretada – sódica (Na - HCO3-Cl). 
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Figura 6 – Diagrama hidroquímico de Piper com os dados dos íons principais dos Aquíferos Açu e 

Barreiras-Jandaíra, antes da influência da atividade petrolífera e da captação de água no Aquífero Açu 

Figure 6 – Hydrochemistry diagram of Piper with the original data of the major ions of Açu and Barreiras-

Jandaíra aquifers, before the influence of the oil exploration activity and the water exploration in the Açu 

aquifer 

Após a análise das relações hidráulicas e hidroquímicas originais do sistema 

Aquífero Açu–Barreiras-Jandaíra na área de Fazenda Belém, partiu-se para a 

investigação de como reagiu este sistema, com o advindo da atividade de exploração 

de petróleo e o incremento na captação de água subterrânea. 

Em relação às cargas hidráulicas dos Aquíferos Açu e Barreiras-Jandaíra, nota-

se um comportamento bastante distinto. Enquanto o Aquífero Açu, ao longo do período 

de medições (dados originais, 2003, 2014 e 2016), apresentou um rebaixamento da 

ordem de até 110m, especificamente na região onde estão localizados os poços de 

captação neste aquífero na área de Fazenda Belém, o Aquífero Barreiras-Jandaíra 

apresentou somente pequenas variações (da ordem 2m a 4m) provavelmente refletindo 
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a alternância de períodos de seca prolongada, em contrapartida aos anos com chuvas 

mais regulares. 

A Tabela 4 apresenta os dados dos poços de captação de água no Aquífero 

Açu, em que se obteve medidas de nível estático e a estimativa da carga hidráulica em 

pelo menos dois períodos distintos. Percebe-se que existe um rebaixamento das 

cargas hidráulicas, mais notadamente na região dos poços de captação de água que 

se mantiverem em produção nos períodos analisados. 

Tabela 4 – Poços no Aquífero Açu com pelo menos duas medições de carga potenciométrica 

Table 4 - Wells in the Açu aquifer with at least two potentiometric load measurements 

 

Guimarães Junior et al., (2015), relatou que o topo do Aquífero Açu na área de 

Fazenda Belém, na região onde estão localizados os poços de captação da Petrobras 

(FZB-31; FZB-55; FZB-60; FZB-85 e FZB-332), estava em média apenas 10m abaixo 

da superfície potenciométrica rebaixada (dados do ano de 2014). No presente trabalho, 

este valor médio para o topo do Aquífero Açu em relação à superfície potenciométrica, 

foi determinado em cerca de 12m para o ano de 2016. 

Na Figura 7, através de uma visualização em três dimensões das superfícies 

potenciométricas dos períodos original, 2003, 2014 e 2016, pode-se observar a 

evolução do rebaixamento das cargas hidráulicas do Aquífero Açu na área estudada.  
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Figura 7 – Visualização em três dimensões das superfícies potenciométricas do Aquífero Açu dos 

seguintes períodos: original, 2003, 2014 e 2016 

Figure 7 – Three-dimensional visualization of the potentiometric surfaces of Açu aquifer of the periods: 

original, 2003, 2014 and 2016 

Quanto às características hidroquímicas dos íons principais das águas do 

Aquífero Açu, obtidas em diferentes períodos, considerando-se a explotação da água 

subterrânea deste aquífero e o início da atividade petrolífera na área, não se observam 

mudanças significativas. As águas coletadas nos poços de captação neste aquífero na 

área de Fazenda Belém apresentam praticamente a mesma assinatura hidroquímica 
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em comparação com os dados originalmente adquiridos e ao longo dos períodos 

pesquisados (Figura 8), não se identificando uma influência na qualidade das águas 

decorrentes da explotação do aquífero ou das atividades de exploração de petróleo. 
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Figura 8 – Diagramas hidroquímicos de Piper com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, dos poços de captação de água (FZB-09; FZB-14; FZB-31; FZB-60, FZB-345, 

FZB-55; FZB-85; FZB-331 e FZB-332) no Aquífero Açu 

Figure 8 – Hydrochemistry diagrams of Piper with the comparative data of the major ions between the 

periods surveyed, of the water wells (FZB-09; FZB-14; FZB-31; FZB-60; FZB-345; FZB-55; FZB-85; FZB-

331 and FZB-332) in the Açu aquifer 
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Na Tabela 5 são apresentados os dados dos poços de captação de água no 

Aquífero Barreiras-Jandaíra, em que se obteve medidas de nível estático e 

consequentemente, a estimativa da carga hidráulica em pelo menos dois períodos. 

Tabela 5 – Poços no Aquífero Barreiras-Jandaíra com pelo menos duas medições de carga 

potenciométrica 

Table 5 - Wells in the Barreiras-Jandaíra aquifer with at least two potentiometric load measurements 

 

A Figura 09 apresenta um gráfico Box-Plot que mostra a pequena amplitude da 

variação dos valores de CP e a mediana para cada poço com pelo menos três medidas 

de CP. 

 

Figura 9 – Gráfico Box-Plot mostrando a amplitude de variação e a mediana da CP em poços de 

captação de água e de monitoramento no Aquífero Barreiras-Jandaíra nos períodos analisados 

Figure 9 – Box plot chart showing the amplitude of variation and the median of the CP in water wells and 

monitoring wells in the Barreiras-Jandaíra aquifer over the analyzed period 
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Na Figura 10, através de uma visualização em três dimensões das superfícies 

potenciométricas construídas para os períodos original, 2004, 2008 e 2016, é possível 

observar o comportamento das cargas hidráulicas do Aquífero Barreiras-Jandaíra na 

área estudada, desde os primórdios da atividade petrolífera na área e durante os 

períodos subsequentes, considerando-se também a exploração em pequena escala 

das águas subterrâneas deste aquífero. 

 

Figura 10 - Visualização em três dimensões das superfícies potenciométricas do Aquífero Barreiras-

Jandaíra dos períodos, original, 2004, 2008 e 2016 

Figure 10 - Three-dimensional visualization of the potentiometric surfaces of Barreiras-Jandaíra aquifer of 

the periods: original, 2004, 2008 e 2016 

Fica evidenciado através da visualização em 3D, do gráfico Box-Plot e dos 

dados apresentados na Tabela 5, que não se pode constatar uma variação mais 

significativa nos valores das cargas potenciométricas do Aquífero Barreiras-Jandaíra. 

As pequenas variações identificadas podem estar relacionadas à alternância de 

períodos de maior escassez hídrica, como o que estamos observando nos últimos anos 

(2012 a 2016), com períodos de maior precipitação.  
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Mello Junior et al., (2015), relata que na região de um projeto de irrigação com 

água produzida com o petróleo na área de Fazenda Belém, a configuração das 

superfícies potenciométricas do Aquífero Barreiras-Jandaíra aponta para um fluxo 

subterrâneo irregular e difuso, com regiões de cargas hidráulicas mais elevadas de 

fluxo divergente e regiões de cargas hidráulicas mais baixas de fluxo convergente, 

condizente com a natureza cárstica desta unidade aquífera. Ressaltou que 

independentemente do período climático, as superfícies potenciométricas 

apresentaram ao longo dos anos investigados (2010 a 2014), a mesma configuração 

nos altos e baixos potenciométricos. Esta situação é a mesma encontrada na área de 

estudo, como pode ser visto na visualização das superfícies potenciométricas em três 

dimensões da Figura 10. 

Da mesma forma, as características hidroquímicas dos íons principais das águas 

deste aquífero coletadas em poços de captação de água (Figura 11) e em poços de 

monitoramento de centrais de resíduos e de um projeto experimental de irrigação com 

água produzida com petróleo (Figura 12), também não sofreram alterações importantes 

nos períodos analisados. As pequenas diferenças que podem ser identificadas 

poderiam ser justificadas pelas variações sazonais dos períodos de estiagem e 

precipitação pluviométrica, que influenciam na recarga, no fluxo subterrâneo, no tempo 

de residência e na interação água-rocha desse sistema, não caracterizando uma 

influência da atividade petrolífera, ou mesmo da explotação dessas águas 

subterrâneas, na qualidade das mesmas. Mello Junior et al., (2015), já ressaltava que 

essas pequenas variações ocorrem, em função das alterações climáticas naturais, uma 

vez que as amostragens de águas ocorram em períodos climáticos distintos. 
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Figura 11 - Diagramas hidroquímicos de Piper com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, dos poços de captação de água (JAN-03; JAN-06; JAN-08 e JAN-10) no Aquífero 

Barreiras-Jandaíra, na área de Fazenda Belém 

Figure 11 – Hydrochemistry diagrams of Piper with the comparative data of the major ions between the 

periods surveyed, of the water wells (JAN-03; JAN-06; JAN-08 e JAN-10) in the Barreiras-Jandaíra 

aquifer, in the area of Fazenda Belém 
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Figura 12 - Diagramas hidroquímicos de Piper com os dados comparativos dos íons principais entre os 

períodos pesquisados, de poços de monitoramento de centrais de armazenamento de resíduos (CRI; 

CRJ; CRL; CRM) e de projeto de irrigação com água produzida com petróleo (IRRIG), no Aquífero 

Barreiras-Jandaíra, na área de Fazenda Belém 

Figure 12 – Hydrochemistry diagrams of Piper with the comparative data of the major ions between the 

periods surveyed, of the monitoring wells from residue storage facilities (CRI; CRJ; CRL; CRM) and of an 

irrigation project with produced water (IRRIG) in the Barreiras-Jandaíra aquifer, in the area of Fazenda 

Belém 
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5  CONCLUSÕES 

Os Aquíferos Barreiras–Jandaíra (sistema livre) e Açu (confinado), na área de 

Fazenda Belém, correspondem a sistemas aquíferos individualizados sem 

comunicação hidráulica entre si e com diferentes tipos de água. As águas 

armazenadas no Aquífero Barreiras-Jandaíra são classificadas como do tipo cloretada-

bicarbonatada – sódica–cálcica (Na-Ca - Cl-HCO3) e as águas armazenadas no 

Aquífero Açu são classificadas como do tipo bicarbonatada-cloretada – sódica (Na - 

HCO3-Cl). 

O rebaixamento do nível estático verificado no Aquífero Açu, especificamente na 

área de Fazenda Belém, não afetou as cargas hidráulicas do Aquífero Barreiras-

Jandaíra, nem tampouco a qualidade de suas águas. 

O confinamento do Aquífero Açu se dá pela presença de um espesso pacote 

argiloso posicionado no topo da Formação Açu (Unidade Açu 4), que funcionaria como 

um aquiclude entre os dois sistemas aquíferos. 

O presente estudo não constatou mudanças significativas nos parâmetros 

hidroquímicos das águas subterrâneas dos dois sistemas aquíferos com o advento da 

exploração de petróleo e da captação de água subterrânea, apesar da queda 

localizada das cargas hidráulicas observadas no Aquífero Açu, que poderia sugerir uma 

possível drenança vertical descendente entre os dois sistemas aquíferos, capaz de 

modificar o quimismo das águas e seus tipos hidroquímicos.  

Tendo em vista o rebaixamento pontual identificado no Aquífero Açu, sugere-se 

a manutenção do acompanhamento das cargas hidráulicas e da qualidade das águas 

subterrâneas deste Aquífero. 
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