
Silva E. B. S. 2012 – Dissertação – UFRN/PPGG  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEODINÂMICA E GEOFÍSICA 

 

 

 

 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

 

 

 

QUANTIFICAÇÃO ESPACIAL, AVALIAÇÃO DA ORIGEM E 
MECANISMOS DE SALINIZAÇÃO NA ÁREA DA BAIXA DA 

QUIXABA, SÃO BENTO DO NORTE/RN 

 

 

Autor: 
EVANIMEK BERNARDO SABINO DA SILVA 

 

 

Orientador: 
Prof. Dr. FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO 

 

 

 

 

 

Dissertação N° 109/PPGG 

 



Silva E. B. S. 2012 – Dissertação – UFRN/PPGG  

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

QUANTIFICAÇÃO ESPACIAL, AVALIAÇÃO DA ORIGEM E 
MECANISMOS DE SALINIZAÇÃO NA ÁREA BAIXA DA 

QUIXABA, SÃO BENTO DO NORTE/RN 

 

 

Autor: 
Evanimek Bernardo Sabino da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora: 
Prof. Dr. Francisco Pinheiro Lima Filho (PPGG – UFRN) 

Prof. Dr. José Geraldo de Melo (UFRN) 
Profa. Dra. Helenice Vital (PPGG – UFRN) 
Prof. Dr. Miguel Ferreira Neto (UFERSA) 

 

 

 

Natal-RN, 28 Fevereiro de 2012

Dissertação apresentada em 28 de 
Fevereiro de 2012 ao Programa de 
Pós-Graduação em Geodinâmica e 
Geofísica – PPGG da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN, como requisito a obtenção do 
Título de Mestre em Geodinâmica e 
Geofísica. 



Silva E. B. S. 2012 – Dissertação – UFRN/PPGG  

i 
 

 

RESUMO 

 
É aqui apresentada a metodologia adotada para a determinação da salinização e 

extensão da contaminação de uma área circunvizinha a uma fazenda de camarão, na 

localidade da Baixa da Quixaba, no litoral setentrional do Rio Grande do Norte. Foi realizado 

o mapeamento da condutividade aparente com o equipamento EM-34 e avaliada a causa da 

contaminação. Foi realizado também o mapeamento hidrogeológico para identificação das 

unidades aquíferas e a determinação dos sais presentes nessas unidades, possibilitando a 

classificação das águas subterrâneas e superficiais de acordo com o diagrama de Piper e 

avaliar a sua relação com as litologias presentes na área de estudo. A metodologia adotada 

permitiu estimar a influencia das indústrias camaroneiras em sua circunvizinhança e sua 

interação com os recursos hídricos disponíveis. Desta forma, foram realizadas duas etapas de 

trabalhos distintos, onde na primeira foi averiguada a extensão da área contaminada (método 

indireto) e, posteriormente, na segunda fase foram avaliados os mecanismos de salinização, 

confirmando assim a interferência da indústria produtora de camarão na constituição das 

águas superficiais e subterrânea na área da Baixa da Quixaba. 
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ABSTRACT 

It is here presented the methodology followed for determining the extent of 

contamination and salinity in an area with a shrimp farm in the locality of Baixa da Quixaba, 

on the northern coast of Rio Grande do Norte state. We conducted the mapping of apparent 

conductivity with the equipment EM-34 and evaluated the cause of the contamination. 

Hydrogeologic mapping was also conducted for identification of aquifer units and the 

determination of the salts contained in these units, enabling the classification of the ground 

and surface water in accordance with the Piper diagram and assessing their relationship with 

the lithologies of the studied area. The methodology allowed evaluating the influence of the 

shrimp industries in its surroundings and their interaction with the available water resources. 

In this way, two different working steps were performed; in the first stage it was investigated 

the extent of the contaminated area (indirect method) and in the second stage we tried to 

access the mechanisms of salinity in the area under investigation, thus confirming the 

interference of industry producing prawns in the constitution of surface water and 

groundwater in the Baixa da Quixaba area. 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1. - APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar se contribuição e qual a extensão da 

contaminação (salinização) do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas devido às 

ações das empresas de carcinicultura instaladas no perímetro do Assentamento Baixa da 

Quixaba. Foi utilizado método geofísico eletromagnético indutivo (EM-34XLS) para mapear 

a condutividade aparente na área de interesse. A avaliação do trabalho geofísico foi feita com 

a integração dos dados geoquímicos obtidos em amostras coletadas in situ durante a 

campanha de mapeamento da condutividade aparente. 

Este trabalho foi desenvolvido no litoral setentrional do Rio Grande do Norte, em um 

assentamento administrado pelo INCRA-RN (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) denominado Baixa da Quixaba. A motivação da pesquisa foi a dos assentados de que 

parte da vegetação de grande poete havia morrido, que o solo havia se tornado improdutivo e 

os corpos hídricos superficiais e também os poços rasos, utilizados para abastecimento de 

águas no assentamento, sofreram um processo contínuo de salinização, depois da instalação 

(nos limites N e NW e W) de duas empresas de carcinicultura (Carcinicultura 01 e 

Carcinicultura 02). 

 O trabalho foi desenvolvido com apoio do Laboratório de Análises Estratigráficas do 

Departamento de Geologia da UFRN (LAE - UFRN) e do INCRA-RN, do Grupo de Pesquisa 

em Águas Subterrâneas (GPAS - UFRN). Esse responsável por fornecer apoio logístico para a 

coleta de dados, estrutura laboratorial para os desenvolvimentos dos trabalhos e a orientação 

necessária para a pesquisa resultasse na submissão em uma revista indexada, essa fazendo 

parte do corpo desta dissertação. Com este volume da dissertação procura-se atender as 

exigências para obtenção do titulo de mestre em Geodinâmica e Geofísica pelo Programa de 

Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). 

 

1.2. – LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSOS 

A área de estudo com 2390,785 ha, localiza-se no litoral setentrional potiguar, no 

município de São Bento do Norte/RN (figura 1.1), distando 176 km de Natal. O acesso pode 
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ser feito pelas estradas BR-304 E RN-120, cujo acesso pode ser feito pelas estradas BR-304 e 

RN-120 aos municípios de São Bento do Norte e Caiçara do Norte. 

 

Figura 1.1 – Mapa de vias de acesso e localização da área de estudo. 

 

1.3. – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Etapa 1 (Pré-campo; Laboratório) 

• Levantamento bibliográfico. 

• Levantamento cartográfico de sensores remotos existentes para a área de trabalho no 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; INPE – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais e o IDEMA – Instituto de Desenvolvimento sustentável e Meio 

Ambiente do RN. 

• Organização dos dados em plataforma de processamento ArcGIS para 

georreferenciamento; 

• Elaboração de mapas temáticos pré-campo. 
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Etapa 2 (Campo) 

I. Foram realizadas campanhas de campo para obtenção de dados geofísicos, coletas de 

amostras, abertura de picadas, com o objetivo de: 

a. definir malha de poços rasos para a coleta de água e amostragem de 

sedimentos; 

b. avaliação in situ da condutividade elétrica das amostras de água dos 

piezômetros; 

c. coleta de águas para análise dos cátions e ânions principais em laboratório 

especializado (EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 

assim como definições de parâmetros físico-químicos como pH, condutividade 

elétrica, sólidos totais, turbidez, dentre outros parâmetros . 

Etapa 3 (Pós-campo; Laboratório) 

• Levantamento bibliográfico; 

• Análise dos dados de condutividade aparente; 

• Preparação das amostras para análise físico-química; 

• Análise dos dados de condutividade elétrica; 

• Inserção dos dados no banco de dados para modelagem; 

• Integração dos dados para construção de modelos de condutividade aparente e 

condutividade elétrica; 

• Construção de diagrama de Piper para análise e classificação das águas dos aquíferos; 

• Mapeamento da cunha salina (carta modelo de condutividade aparente); 

• Mapeamento hidrogeológico para definição de limites dos aquíferos; 

• Classificação conteúdo químico das águas subterrâneas segundo os aquíferos (Dunas, 

Barreiras e Jandaira). 

 



Silva E. B. S. 2012 – Dissertação – UFRN/PPGG  

12 
 

Capítulo 2 – Aspectos Geológicos e Hidrogeológicos 
 

2.1. – CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

A área de estudo está situada na Bacia Potiguar onde afloram rochas carbonáticas da 

Formação Jandaira, do Grupo Barreiras e sedimentos Siliciclásticos costeiros (figura 2.1), As 

rochas carbonáticas correspondem ao calcário, arenitos calcíferos e dolomitos enquanto as 

rochas do Grupo Barreiras são constituídas por arenitos, arenitos argilosos e arenitos co 

intercalações ardilosas. Próximo à linha de costa, recobrindo essas unidades geológicas, 

ocorrem depósitos de praia (areais e cascalhos), depósitos eólicos e lacustres. Os depósitos 

eólicos se desenvolvem sobre a forma de dunas fixas por vegetação e dunas moveis (Tabosa, 

2000). 

 

 
Figura 2.1 – Mapa Geológico da área de pesquisa (Modificado de base de dados CPRM, 2008). 

 

2.2. – GEOLOGIA GEOLÓGICA LOCAL 

 Na área onde se situa o assentamento Baixa da Quixaba verifica-se a predominância 

de rochas das Formações Jandaira e Barreiras, que ocorrem em praticamente toda faixa do 

litoral norte do Estado associadas à presença constante de sedimentos eólicos. 
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2.3. – CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICO 

Os depósitos arenosos recentes encontrados nessa área compõem um importante 

aquífero denominado de Aquífero Dunas que é constituído por areis finas e médias, sem 

matriz e constituída principalmente de quartzo. Esse aquífero tem uma pequena espessura, 

com o nível de água raso, e potencialidade hidrogeológica muito baixa. Suas águas são de 

excelente qualidade natural e, em geral, para toda a sua extensão s condutividade elétrica e 

inferior a 350 µs/cm, podendo atingir um mínimo de 222 µs/cm (Vasconcelos et al., 2010). O 

Aquífero Dunas é a única unidade hidrogeológica que apresente águas de boa qualidade no 

município de São Bento do Norte/RN, podendo ser utilizada para consumo humano e também 

para irrigação. Devido a natureza, dominantemente arenosa deste aquífero, cuja condutividade 

hidráulica é em geral elevada, e a baixa profundidade do nível de água, o Aquífero Dunas e 

altamente vulnerável a contaminação (Tabosa, 2000). O Aquífero Barreiras possui um caráter 

livre a semi-confinado sendo esse responsável pelo abastecimento da maioria das cidades da 

faixa litorânea oriental do Estado, incluindo a capital Natal (Tabosa, 2000). Apresenta-se, sob 

o ponto de vista litológico, bastante heterogêneo, envolvendo desde arenitos pouco argilosos s 

conglomeráticos, até argilas (Lucena et al., 2004). 

A formação Jandaíra apresenta uma ampla variação litológica, assim apresentando 

principalmente calcários, margas, siltítos, folhelhos, argilitos e dolomitos, também sendo 

encontrados calcarenitos com bioclastos. De forma generalizada o ambiente deposicional 

dessa formação de descrita como transicional e os sistemas deposicionais mais comuns são: 

planícies de maré, laguna rasa, plataforma rasa e mar aberto (Vasconcelos et al., 2010). 
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Capítulo 3 – Metodologia 
 

3.1. – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Essa etapa constitui o levantamento preliminar de material bibliográfico, esse referente 

a cartas e imagens de satélite disponibilizadas sobre a área de estudo, assim como artigos 

referentes a contaminação por sal e sobre os métodos geofísicos e geoquímicos utilizados. Os 

trabalhos realizados na área da Baixa da Quixaba forma subdivididos em duas etapas 

principais. A primeira etapa foi voltada para quantificação da área salinizada no 

assentamento, utilizando-se um método geofísico indutivo (EM-34XLS). Posteriormente, 

foram foram avaliados os dados de condutividade aparente para determinação dos locais onde 

seriam realizadas as investigações hidrogeológicas. Com o objetivo de obter um mapeamento 

da condutividade elétrica das águas dos aquíferos e com isso avaliar o resultado do 

levantamento. 

3.2. – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Neste tópico serão apresentadas resumidamente as técnicas e os materiais utilizados 

nesta pesquisa. 

• Condutivímetro portátil Mettler Toledo, utilizado para se fazer as medidas de 

condutividade in situ, nos fornecendo valores de condutância (condutividade elétrica) 

em lagoas e amostras coletadas dos piezômetros (amostras de água). 

• Para aquisição dos dados de posicionamento global utilizou-se de um receptor 

monofrequencia da Trimble Juno ST, de fácil portabilidade, porém com precisão 

variável de 0,5 a 5 m. 

• No posicionamento e referenciamento das bocas dos piezômetros, foi utilizado GPS de 

alta precisão (GPS Geodésico) com finalidade de se obter a coordenada de cada 

piezômetro e poço na área de estudo com a maior precisão possível, assim 

constituindo um cadastro das unidades hidráulicas existentes. 

• Trado de perfuração manual concedeu acessibilidade à coleta de amostras em 

subsuperficie e a perfuração de novos piezômetros para a coleta de amostras para 

análise química, assim como facilitar a descrição litológica dos estratos que compõe as 

unidades geológicas da área de pesquisa. 
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• Coleta de dados de condutividade aparente do solo com o equipamento indutivo EM-

34 XLS (Geonics Ltda), onde esse em cada estação amostrada definiu a resistividade 

em subsuperficie, sendo esse produto convertido na condutividade aparente. 

• Análises químicas foram necessárias para avaliar o teor dos sais diluídos em cada 

ponto de amostragem (piezômetro), assim como a condutividade elétrica da água. 

• Utilizou-se como plataforma para integração de todos os dados coletados o software 

ArcGIS. 

3.3. – TRABALHOS DE CAMPO 

Os trabalhos de campo consistiram na aquisição de dados de condutividade aparente e 

condutividade elétrica das águas, com uso de um método geofísico e do uso de um 

condutivímetro portátil. Os dados coletados foram usados para avaliar a extensão e origem da 

contaminação sofrida na área da Baixa da Quixaba. Forma identificadas as unidades aquíferas 

presentes na área e avaliada a sua qualidade no que tange a teor de sal presente. Como citado 

acima, para a avaliação e quantificação da área salinizada os trabalhos forma divididos em 

duas etapas. Na primeira foi utilizado do método eletromagnético EM 34 XLS para averiguar 

a extensão da área salinizada. 

Para a aquisição dos dados de campo, com o condutivímetro portátil realizaram-se os 

procedimentos referidos a seguir. 

• Primeiramente, calibrou-se o equipamento para garantir a confiabilidade dos dados de 

campo, essa aferição foi realizada através da imersão do eletrodo do condutivímetro 

em uma solução padrão de cloreto de potássio com condutividade  elétrica conhecida, 

logo em seguida realizando diversas medidas para se obter uma curva analítica dos 

dados de condutividade (condutividade essa medida em ohm-1 cm-1). 

• Com o aparelho devidamente calibrado, utilizou-se deste para a aquisição dos dados 

de campo. O procedimento para a aquisição dos dados de campo foi simples, esse 

consistindo na imersão direta do eletrodo do equipamento na amostra de água coletada 

nos piezômetros ou em outras fontes de amostragem, logo em seguida realizado a 

medida da condutividade elétrica da solução retirada do piezômetro. 

• Esses dados foram utilizados para a construção da carta de condutividade elétrica 

apresentado no escopo deste trabalho. 
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Nessa etapa, somente foram coletados dados de condutividade elétrica com o 

condutivímetro portátil, esses dados auxiliaram a interpretação dos dados de condutividade 

aparente desta forma podendo-se ter uma noção dos valores de condutividade em campo. 

A metodologia utilizada para realizar as medidas de condutividade parentas foram as 

seguintes: 

• A aquisição dos dados de EM-34 XLS requereram esforços maiores, pois a quantidade 

de pontos coletados foi equivalente a 509 amostras realizadas in situ (ver figura 3.3) 

assim permitindo uma avaliação quase que continua em uma grande extensão de área, 

somando o equivalente a 21,863 quilômetros de aquisição, os quais foram divididos 

em 16 perfis. 

• Os dados foram coletados em dois modos de acoplamento: Acoplamento vertical e 

horizontal na investigação realizada no local. 

• Para a avaliação da área foram realizados 16 perfis de campo, ambos com as amostras 

espaçadas entre 50 por 50 metros e com a distância entre as bobinas de 10 metros. A 

profundidade de investigação. Nesse caso, variou entre 7,5 metros para o acoplamento 

vertical e 15 metros para o acoplamento horizontal, visto que essa propriedade e uma 

função direta do espaçamento entre as bobinas, que permaneceu constante (10 metros). 

• Com finalidade de avaliar os dados de condutividade aparente foram realizados 

aquisições em locais com baixo potencial de contaminação. A água do aquífero 

Dunas, classificada como potável de boa qualidade, foi considerada como referência. 
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Figura 3.1 – Imagem de satélite onde estão representadas as duas principais fazendas de carcinicultura e os 

pontos mostrados com o EM-34 XLS. 

 

Para a aquisição dos dados hidrogeológicos, procedeu-se com a metodologia descrita a 

abaixo. 

Com GPS Geodésico realizou-se o cadastramento das unidades hidráulicas referente a 

área do assentamento (figura 3.4), dos poços, cacimbas e piezômetros presentes na área de 

trabalho, assim na circunvizinhança. Foram identificados 12 (doze) piezômetros, 2 (dois) 

cacimbões, 3 (três) poços tubulares, e 6 (seis) lagoas, sendo que 3 (três) se encontravam secas 

na época do levantamento. 

Além desses poços, piezômetros, cacimbas e lagoas cadastradas, para a melhor 

caracterização do fluxo das águas subterrâneas foram instalados 8 (oito) piezômetros (figura 

3.2). Todos os dados coletados foram georreferenciados e adicionado à plataforma de 

processamento de dados do Arcgis, assim facilitando as estimativas e tratamentos 

geoestatístico aplicados a esses. 
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Figura 3.2 – Mapa de unidades hidráulicas existente na vizinhança das carciniculturas. 

 

3.3. – TRABALHO DE GABINETE 

Os trabalhos de laboratório ou de gabinete foram realizados com ferramentas 

computacionais como CAD (Cartografia Assistida por Computador). Com essas ferramentas 

foram realizados o tratamento de imagens de satélites e gerados os modelos numéricos. Com 

estes modelos foi possível avaliar a extensão da contaminação salina, através das isolinhas 

(Gradientes) de condutividade aparente. Este mesmo método foi aplicado aos dados de 

condutividade elétrica. 

Para tratamento inicial dos dados foi digitalizado o material cartográfico de meio 

analógico através de um scanner tamanho oficio (A4), utilizando uma resolução de 300 DPI, 

resultando em arquivos no formato *.TIF. Os materiais em formato digital que possuíam 

formato de arquivos *.JPG e *. PDF foram transformado em arquivos do tipo *.TIF. Em 

seguida esses arquivos no formato *.TIF foram georreferenciados no programa ArcGIS 

preservando a projeção, sistema de coordenadas e datum informados nos mapas quando em 

meio analógico. Assim como as imagens de satélites possuíam diferentes sistemas de 

projeção, como também diferentes sistemas de coordenadas e datuns, utilizou-se novamente a 

plataforma de dados para converter os mapas e as imagens para um único sistema de projeção 
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e coordenadas. Além de um mesmo datum. O sistema de projeção e coordenadas adotado foi 

o UTM, Zona 24 Sul, datum SAD69. 

Conforme Silva (1999), o datum corresponde a um ponto ou um plano de referência 

para os levantamentos verticais e horizontais, os quais estabelecem as posições de feições 

sobre a terra. Segundo o citado autor, o datum SAD 69 (South American Datum 69) foi 

adotado no Brasil pelo departamento de Geodésica do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, a partir do ano de 1979, sendo o sistema UTM escolhido devido à maior parte do 

material cartográfico no Brasil ser feito nesta projeção, além deste sistema manter as relações 

de distâncias constantes em qualquer parte do mapa, não apresentar números negativos, ter o 

sistema de coordenadas cartesianas com valores que aumentam da esquerda para a direita e de 

baixo para cima, assim como as coordenadas serem baseadas em números decimais e 

adotarem o sistema métrico. 

Após tratamento dos dados raster, utilizou-se desta plataforma para inserir os dados 

vetoriais com finalidade de gerar Modelos Digitais Estatísticos (MDE), os quais consistem na 

representação digital do fenômeno investigado na área de estudo como, por exemplo, as 

anomalias químicas ou físicas identificadas durante o trabalho. Entre as diversas aplicações 

dos MDE’s pode-se citar a geração de curvas de nível, calculo de volumes, perfis e seções 

transversais, mapas de declividades, análise de corte e aterros para uso em projeto de estradas, 

mapas topográficos, visualização tridimensional, análise geomorfológicas, modelagem das 

análises químicas e físicas do terreno (Xavier, 2003). Para produzir superfícies continuas a 

partir de dados pontuais, determinados tratamentos matemáticos são necessários para a 

extrapolação de suas características não espaciais, para além da sua área de abrangência. Para 

programar tais procedimentos, é importante selecionar métodos adequados de interpolação. 

Interpolações correspondem a processos em que se determina o valor de uma função 

matemática num ponto limite de um intervalo, a partir dos valores de função nas fronteiras de 

determinado intervalo. Entre os principais métodos de interpolação podem ser citados: 

Inverso do Quadrado da Distância, Krigagem, Curvatura Mínima, Métodos Multiquandraticos 

e Triangulação de Dalaunay. A escolha de um determinado método é uma decorrência da 

disposição geográfica dos pontos e da utilização de critérios estatísticos (Silva, 1999). 

Utilizando-se da extensão Geoestatistical Analyst do software ArcGIS, será gerado os 

MDE’s, os quais corresponde aos modelos referentes ao valor de condutividade aparente e de 

condutividade elétrica fornecidos pelo laboratório de análise química. Os métodos adotados 
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até então para o processamento dos dados de condutividade aparente, foram aplicados aos 

dados de condutividade elétrica os quais tem a mesma espacialização, isto é, estão localizados 

na mesma área de interesse. Desta forma geraram-se dois produtos diferenciados partir dos 

dados discretos, assim permitindo a analise desse acontecimento (salinização) de uma forma 

mais precisa. Os produtos gerados e a análise mais detalhada serão expostos em capítulos 

mais a frente, onde será abordado cada método aplicado na investigação individualmente. 
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Capítulo 4 – Impactos das atividades de carcinicultura 
nas águas subterrâneas do assentamento Baixa da 

Quixaba, São Bento do Norte/RN. 
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IMPACTOS DAS ATIVIDADES DE CARCINICULTURA NAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS DO ASSENTAMENTO BAIXA DA QUIXABA, SÃO BENTO DO 
NORTE/RN 
 

IMPACTS OF SHRIMP IN THE ACTIVITIES OF THE GROUNDWATER OF 
SETTLEMENT BAIXA DA QUIXABA, SÃO BENTO DO NORTE/RN 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho foi desenvolvido na localidade da Baixa da Quixaba, no 

município de São Bento do Norte, situado na Faixa Costeira Norte do Estado do Rio 

Grande do Norte, nordeste do Brasil, onde são desenvolvidas atividades de 

carcinicultura. As fazendas de camarão necessitam diariamente de um grande 

volume de água salgada que é bombeada diretamente do mar para abastecer os 

viveiros. Entretanto, a passagem de um considerável volume de água marinha dos 

tanques de camarão para as áreas limítrofes tem uma ação importante na quebra do 

equilíbrio hidrodinâmico e no aumento da salinidade das águas superficiais e 

subterrâneas, em uma região vulnerável e já impactada. A área da Baixa da Quixaba 

está situada sobre uma cobertura de sedimentos quaternários arenosos, de textura 

média a fina, de origem eólica, e pelíticos, depositados em fundos de lagos. A água 

subterrânea armazenada nas rochas siliciclásticas do Grupo Barreiras e rochas 

carbonáticas da Formação Jandaíra (Bacia Potiguar) caracteriza um sistema 

aquífero naturalmente vulnerável e com riscos potenciais de salinização das suas 

águas, principalmente quando submetido à sobrecarga hidráulica das fazendas de 
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camarão. A salinização foi detectada no solo, nas águas superficiais e subterrâneas 

com uso da ferramenta geofísica EM-34 e feito um diagnóstico da origem e dos 

mecanismos de salinização. É também realizada uma avaliação dos potenciais 

impactos negativos, considerando os aspectos físicos, químicos e ambientais 

envolvidos. 

Palavras chaves: Águas subterrâneas, Hidrogeoquímica, Hidrogeologia, Salinidade, 

Método indutivo EM-34. 

 

ABSTRACT 

 

 The present work was developed in the Baixa da Quixaba locality, 

municipality of São Bento do Norte, situated on the northern coast of Rio Grande do 

Norte state, northeastern Brazil, where shrimp farming activities are developed. 

Shrimp farms need a large daily volume of saltwater pumping directly from the sea to 

shrimp ponds. However, the passage of substantial volume of seawater from shrimp 

ponds to the neighboring areas has an important action in breaking the 

hydrodynamical equilibrium and increasing the salinity of surface waters and 

groundwater in this region which is already vulnerable and impacted. The area of 

Baixa da Quixaba is situated over Quaternary medium- to fine-grained sandy 

sediments derived from eolian and pelitic depositional environments deposited on the 

bottom of lakes. Underground water stored in the siliciclastic rocks of the Barreiras 

Group and carbonaceous rocks of the Jandaíra Formation (Potiguar Basin) 

characterizes a naturally vulnerable aquifer system and potential risk of salinization, 

especially when subjected to the stress of hydraulic overload from shrimp farms. The 

salinization has been detected in soils, surface water and groundwaters with use of 
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EM-34 geophysical tool and this permitted diagnosing the origin and mechanisms of 

salinization. It also was performed an assessment of potential negative impact, 

considering physical, chemical and environmental aspects involved. 

Keywords: Groundwater, Hydrogeochemistry, Hydrogeology, salinity, Environment, 

Inductive method EM-34. 
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INTRODUÇÃO 

 A necessidade de aumento da produção de camarão no NE do Brasil tem 

demandado uma procura por locais “apropriados” para a instalação destas 

empresas. O Rio Grande do Norte surge no cenário nacional como um dos maiores 

produtores deste crustáceo gerando preocupações ambientais e questionamentos 

quanto ao desenvolvimento sustentável dessa atividade econômica. Muitos 

pesquisadores consideram urgentes e necessários a realização de estudos para 

avaliar e dimensionar os riscos potenciais de contaminação e ou salinização das 

águas subterrâneas (CASTELO BRANCO et al., 2003). Com este trabalho é 

realizada uma avaliação hidrogeológica da área, incluindo a identificação das 

unidades hidrogeológicas, suas dimensões, parâmetros hidráulicos, aspectos da 

vulnerabilidade a contaminação e/ou salinização das águas subterrâneas.  

A área de estudo localiza-se no litoral setentrional potiguar, no município de 

São Bento do Norte/RN (Figura 1). A distância entre são Bento do Norte e Natal, 

capital do estado, é de 176 km, e o acesso pode ser feito pelas estradas BR-304 e 

RN-120, a partir de Natal.  

A motivação para a realização dos estudos geofísicos, hidrogeológicos e 

hidroquímicos foi uma ação judicial movida pelo INCRA-RN, cujo parecer técnico foi 

elaborado por pesquisadores da UFRN (LIMA FILHO et al., 2008). 

 

>>>>>  Inserir figura 1  <<<<< 
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1.2. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA 

A área está situada na Bacia Potiguar, sendo constituída regionalmente de 

rochas carbonáticas da Formação Jandaíra, do Cretáceo Superior, com cobertura 

pouco expressiva de sedimentos do Grupo Barreiras, de idade Tercio-Quaternária. 

As rochas carbonáticas são formadas por calcários, arenitos calcíferos e dolomitos, 

enquanto que os sedimentos do Grupo Barreiras são arenitos, arenitos argilosos e 

arenitos com intercalações argilosas (TABOSA, 2000). 

Próximo à linha de costa, no domínio da área, recobrindo essas unidades 

geológicas, ocorrem os depósitos de praia (areias e cascalhos), os depósitos eólicos 

(areias finas e homogenias) que se desenvolvem sob a forma de dunas fixas por 

vegetação e dunas móveis (Figura 2), na área de estudo também ocorrem depósitos 

de maré. 

 

>>>>>  Inserir figura 2  <<<<< 

 

Os sedimentos elúvio-coluvionar são formados por areias finas a médias e areias 

argilosas originadas em geral por gravidade e pelo retrabalhamento in loco de 

sedimentos eólicos, sedimentos da Formação Barreiras e de rochas carbonáticas da 

Formação Jandaíra, essa cobertura podendo desenvolver espessuras de até 10,0 m. 

Os depósitos de maré são recobrimentos argilo-arenoso que se forma no domínio 

das lagoas intermitentes, dando origem a crostas de cristais salinos de cloreto de 

sódio, isso podendo ocorrer em épocas de baixa pluviosidade (BEZERRA et al., 

2003). 
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Geomorfologicamente, a área está inserida numa região que engloba as 

seguintes unidades: Tabuleiros, Planícies de maré e dunas, essas unidades são 

presentes na área de estudo. Também ocorrem dunas fixas por vegetação e dunas 

móveis, nas depressões as quais ocasionalmente ocorrem no domínio das planícies, 

verifica-se a presença de lagoas intermitentes em geral com salinidade elevada. A 

presença dessas lagoas, em alguns casos, pode estar associada aos corpos 

dunares, desta forma e nessas condições pode-se denominar esta como lagoas 

inter-dunares (CASTELO BRANCO et. al., 2003). 

1.3. ASPECTOS DA HIDROGEOLOGIA 

Foram descritos os aspectos hidrogeológicos regional, com o detalhamento  

das unidades hidráulicas existente na área buscando, desta forma, contextualizar as 

unidades locais. 

Aspectos da hidrogeologia regional 

As águas subterrâneas na região, objeto deste trabalho estão armazenadas 

nas seguintes unidades aquíferas: Aquífero Dunas, Aquífero Barreiras, Aquífero 

Jandaíra e o Aquífero Açu. Informações mais detalhadas sobre os estudos 

hidrogeológicos dos aquíferos desta região poder ser obtidos no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte(SERHID/RN, 1998), realizados pela 

Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte (SERHID). 

O aquífero Açu é do tipo confinado, de baixo potencial hidrológico e de difícil 

condição de armazenamento e circulação de água, o que é atribuído à estrutura 

geológica do terreno e ao clima semiárido. As águas deste aquífero, em São Bento 

do Norte, são salobras, com condutividade elétrica em geral maior que 2.000 µs/cm 

e apresentam limitações quanto ao uso humano e irrigação (CONAMA, 1986). O 
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topo deste aquífero, no município de São Bento do Norte, atinge a profundidades da 

ordem de 300m. O aquífero Jandaíra é de natureza cárstica e fissural. Trata-se de 

um aquífero principalmente livre, heterogênio e anisotrópico cujas águas se 

armazenam nas zonas de carstes. Na região, o aquífero Jandaíra é de água salobra 

e de condutividade elétrica superior a 6.000 µs/cm, o que é atribuído ao caráter 

semiárido, as rochas carbonáticas e as difíceis condições de recarga e renovação de 

suas águas. 

O aquífero Barreiras ocorre na faixa costeira, tendo alta porosidade e sendo 

formado por arenitos e pelitos intercalados. No município de São Bento do Norte, 

pode estar ausente ou com pouca espessura, expondo outras unidades presentes 

na área. É um aquífero de potencialidade hidrogeológica muito baixa e suas águas 

são de salinidade elevada, geralmente superior a 1.000 µs/cm, portanto, desta forma 

estabelecendo um reservatório de águas salobras, está sobreposto ao aquífero 

Jandaíra, constituindo assim uma fonte de recarga para este aquífero.  

O aquífero Dunas é formado por areias finas a médias, homogeneas e de 

pequena espessura, com nível d’água raso e com potencialidade hidrogeológica 

muito baixa, apesar dessas características, suas águas apresentam excelente 

qualidade natural. A condutividade elétrica do aquífero dunar é em geral inferior a 

350 µs/cm. O aquífero Dunas constitui a única unidade hidrogeológica no município 

de São Bento do Norte com águas de boa qualidade, suas águas podem ser usadas 

sem restrições para o uso humano e irrigação. Devido à natureza dominantemente 

arenosa desse aquífero, cuja condutividade hidráulica é elevada, e a baixa 

profundidade do nível d’água, este é altamente vulnerável a contaminação. Com 

efeito, a cidade de São Bento do Norte, cerca de seis anos passados, foi abastecida 

integralmente por águas do aquífero Dunas através de uma bateria de poços rasos, 
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cujas águas tornaram-se contaminadas por nitrato após a sua exposição (CONAMA, 

1986). 

Aspectos da hidrogeologia local: Unidades hidráulicas existentes e instaladas 

Foram cadastrados na área de trabalho 12 (doze) piezômetros; 2 (dois) 

cacimbões, 3 (três) poços tubular e 6 (seis) lagoas, sendo que 3 (três) destas lagoas 

apresentaram-se secas na época do desenvolvimento dos trabalhos de campo. A 

distribuição espacial dessas unidades hidráulicas é apresentada na Figura 3. 

 Os piezômetros apresentam profundidades que variam de 2,21 a 7,61 m; 

esses perfurados em diâmetro de 8 polegadas e revestidos em 4 polegadas de 

diâmetro com tubos de plástico PVC branco, inclusive com 1,5 m de filtros em média 

para cada um deles. Apresentam também encascalhamento artificial (pré-filtro) na 

altura dos filtros, porém não apresentam proteção (cimentação) na parte superior, a 

Figura 4 representa um modelo esquemático da construção dos piezômetros 

(exemplo de perfil litoconstrutivo dos piezômetros). 

 Os dois cacimbões (C1 e C2) expõem profundidades de 1,5 m e 1,8 m, 

respectivamente. São revestidos em diâmetro de 0,60 m com tubo plástico preto. 

 Os 3 (três) poços tubulares (PT1, PT2 e PT3) cadastrados no âmbito do 

trabalho foi executado pela CPRM, cujas profundidades não chegaram a ser 

medidas. 

 As 6 (seis) lagoas cadastradas são intermitentes (L1 a L6). Aquelas que se 

apresentaram secas foram nomeadas de L1, L2 e L3 por ocasião do cadastramento. 

As mesmas apresentavam crostas de sais (cristais) de cloreto de sódio nos seus 
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respectivos leitos, caracterizando a área com uma salinidade natural elevada, porém 

essa salinização é condicionada ao balaço hídrico local. 

 Visando uma melhor caracterização do problema apresentado, 

especificamente quanto ao fluxo subterrâneo e a salinização das águas, instalaram-

se mais 8 (oito) piezômetros (Pz10 a Pz15, e, Pz19 e Pz20), esses locados na área 

de pesquisa e com as seguintes características construtivas. 

 A profundidade desses piezômetros variou de 2,0 a 8,0 m; Esses foram 

perfurados em diâmetro de 8 polegadas e logo em seguida revestidos com PVC 

branco em 4 polegadas, com filtros frisados na própria estrutura do PCV de 

comprimento variado entre 1,0 a 2,5 m. O espaço anular entre as paredes de 

revestimento e os filtros foram encascalhados e a parte superior correspondente, em 

alguns casos, ao material argiloso da própria perfuração, utilizada para o isolamento 

deste. O perfil esquemático para esses poços estão representados na Figura 4, 

sendo o mesmo esquema aplicado a todos os outros piezômetros construídos. 

 

>>>>>  Inserir figura 3  <<<<< 

 

>>>>>  Inserir figura 4  <<<<< 

 

Litologia e estruturas dos estratos penetrados 

 Elaboraram-se alguns perfis com base nos dados de descrição litológica dos 

sedimentos perfurados nas sondagens. Embasado nesses dados, construíram-se 
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três seções hidrogeológicas onde essas foram usadas para correlação de perfis 

litológicos dos piezômetros (Figura 5) instalados no domínio da área do 

assentamento. Alguns desses piezômetros tiveram o seu posicionamento com a 

finalidade de monitorar a salinidade em áreas próximas da Carcinicultura 01 assim 

como a extensão desta na área referente ao assentamento. 

Foram elaboradas três seções hidrogeológicas com base na correlação de perfis 

litológicos dos piezômetros instalados no domínio da área (Figura 6). Os 

piezômetros (Pz1 a Pz7) situados ao sul da “barreira hidráulica” (instalada no 

empreendimento da Carcinicultura 01 como forma de contenção da invasão de 

águas salinas em direção a Grande Lagoa na área do Assentamento Baixa da 

Quixaba), com profundidades que variam de 1,70 a 3,20 m, mostram que o perfil do 

terreno até está profundidade apresenta a seguinte característica (ver seções AB e 

CD na Figura 6): 

• A parte superior do perfil do terreno é constituída em geral de areias finas, 

homogenias e quartzosas, provavelmente areias eólicas; 

• Em direção à base, são areias finas argilosas de coloração amarelada, 

avermelhada e cinza, que mudam em profundidade para argilas de coloração 

cinza e avermelhada, que pode estar representado rochas residuais do Grupo 

Barreiras. 

No setor ao sul da área, principalmente ao sul da estrada que dá acesso ao 

Empreendimento (carcinicultura 01) partindo de São Bento do Norte, tem-se a 

ocorrência de depósitos residuais de rochas carbonáticas (Formação Jandaíra), 

onde estão localizados os piezômetros Pz10 a Pz13 e Pz19 a Pz21, cujo perfil do 

terreno, até a profundidade de 7,61 m (Pz18), apresenta o seguinte comportamento 

(Ver seção EF na Figura 6). 
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• Tem-se uma variação de areias fina argilosa calcíferas, com algumas 

intercalações de argila no início das perfurações e no final (base da 

sondagem), há a presença de argilas calcíferas, desta forma concluímos que 

esse material e residual da Formação Jandaíra ou sedimentos que foram 

retrabalhados por essa formação. 

 

>>>>>  Inserir figura 5  <<<<< 

 

>>>>>  Inserir figura 6  <<<<< 

 

Comportamento do fluxo subterrâneo 

 O fluxo das águas subterrâneas define-se como um dos parâmetros mais 

importantes na avaliação de plumas de contaminação ou de cunhas salinas, pois 

apoiado nesse dado pode se verificar as linhas de fluxos e o sentido de escoamento 

dos contaminantes que são presentes na área avaliada. As linhas de fluxo 

representadas no mapa potenciométrico confirmam o sentido de escoamento das 

águas subterrâneas presentes em toda área do assentamento e nas carciniculturas, 

de maneira a se ter o monitoramento desses e qual o nível de influência do aporte 

salino no assentamento. Através do valor do potencial hidráulico de cada piezômetro 

pose-se constituir as linhas de fluxo, as quais devem seguir dos pontos de maior 

potencial para os de menor potencial hidráulico (MELO-JUNIOR e COSTI, 2004). 

Com os dados de nível estático dos piezômetros, foram determinadas as 

cargas potenciométricas e a carga do aquífero freático de cobertura residual. De 
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posse desses dados foi possível elaborar o mapa potenciométrico (Figura 07), onde 

foi obtido o gradiente hidráulico da área de estudo através de suas equipotenciais. 

 

>>>>>  Inserir figura 7  <<<<< 

 

 Através da análise do mapa potenciométrico, pode-se definir que a 

configuração das equipotenciais permitindo resolver alguns questionamentos 

levantados sobre a área de estudo. O fluxo das águas subterrâneas tem um 

comportamento geral com direção sul - norte, em direção ao mar. Na área do 

empreendimento da Carcinicultura 02, situada no setor oeste, foi obtida uma 

configuração das linhas de fluxo que indica uma tendência para nordeste e leste, em 

direção a Carcinicultura 01. O gradiente hidráulico de maior domínio é da ordem de 

ordem de 0,001 ou 0,1%. Nos setores com maior influência dos tanques de 

armazenamento de camarão na área da carcinicultura 01 (Figura 7), os gradientes 

hidráulicos são muito baixos, da ordem de 0,0007 ou 0,07%. No setor oeste,  área 

de maior influência do empreendimento da Carcinicultura 02, o fluxo subterrâneo 

segue o seu trajeto com gradiente hidráulico de 0,0016 ou 0,16%, em direção ao 

Empreendimento da Carcinicultura 02. No setor noroeste da área de estudo verifica-

se uma tendência de fluxo inverso, o que está associado à carga hidráulica fornecida 

pelo Aquífero Dunas. 

1.4. AVALIAÇÃO HIDROQUÍMICA E DA SALINIZAÇÃO DAS ÁGUAS 

Nessa etapa foi realizada a avaliação e quantificação dos elementos químicos 

encontrados nas amostras de águas subterrâneas, com base nos resultados 
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analíticos de 14 amostras de águas subterrâneas e 01 amostra de água superficial 

(Canal de abastecimento dos viveiros de camarão). 

Parâmetros determinados e técnicas analíticas utilizadas 

Algumas técnicas da química analítica foram utilizadas para analisar os 

elementos químicos presente nas amostras. Os parâmetros analisado foram: pH; 

condutividade elétrica; alcalinidade e dureza; cátions principais: sódio, potássio, 

cálcio e magnésio; ânions principais: cloreto, sulfato e bicarbonato; íon secundário: 

ferro. 

O pH e condutividade elétrica foram avaliados por métodos potenciométricos. 

A alcalinidade e dureza por titulometria, enquanto os alcalinos sódio e potássio 

foram determinou por fotômetro de chama. Já os íons cálcio, bicarbonato, sulfato e 

cloreto quantificados por titulometria e, finalmente, foi utilizada a técnica AAS-chama 

na determinação do ferro dissolvido. 

Avaliação dos resultados das análises químicas 

 A disposição dos resultados das análises químicas (15 amostras) de águas 

subterrâneas está distribuída da seguinte maneira: 02 (duas) amostras de água 

subterrânea do Aquífero Dunas (Pz15 e Pz22); 10 (dez) amostras do aquífero dos 

depósitos residuais (Pz9 a Pz14 e Pz18 a Pz21); 02 (duas) amostras de água na 

zona de transição entre os Aquíferos Dunas e aquífero residual (Pz16 e Pz17); e 01 

(uma) amostra de água do mar, coletada no canal de abastecimento da 

Carcinicultura 01. 

A amostra de água do canal apresentou as seguintes características físico-

químicas: condutividade elétrica de 48.370,00 µS/cm e pH 8; e a seguinte 

composição: Cl  - 22.002,00 mg/L; sódio – 11.428,57 mg/L; SO4 – 3.008,00 mg/L; 
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Ca - 1.297,94; Mg – 784,03 mg/L e K – 357,14 mg/L e HCO3 – 181,57 mg/L. Esta 

composição, de um modo geral, define um comportamento similar ao de águas 

marinhas, exceto pela concentração de Ca (cálcio), acima do padrão esperado 

(CONAMA, 2008). 

As duas amostras de água do Aquífero Dunas (Pz15 e Pz22) apresentam 

características parecidas e com baixa salinidade, desta forma podem ser 

consideradas como água doce. Os valores médios obtidos para os parâmetros 

hidroquímicos foram os seguintes: Condutividade elétrica – 242,5 µS/cm; pH - 8,1; 

Na – 9,15 mg/L; K – 1,34 mg/L; Ca – 26,8 mg/L; Mg – 10,13 mg/L; Fe - mg/L; Cl – 

22,29 mg/L; SO4 – 0,55 mg/L e HCO3 – 121,38. 

Entre os resultados das dez (10) amostras do aquífero de cobertura residual, 

duas (Pz12 e Pz14) apresentaram comportamento bastante distinto dos demais. É o 

caso da amostra do piezômetro Pz12, situada sobre a planície lagunar e Pz14, 

próximo ao empreendimento Carcinicultura 02. Definidas, com base na sua 

constituição, como águas salinas. Com efeito, a Condutividade elétrica obtida nos 

dois casos foi de 79.855,00 µS/cm e 52.330,00 µS/cm, respectivamente. 

Os demais parâmetros para essas amostras são apresentados a seguir:  

Pz12: pH – 7,3; Cl -39.236,00 mg/L; sódio – 10.714,28 mg/L; SO4 – 1.433,99 

mg/L; Ca -6.258,24; Mg – 3.888,84 mg/L e K – 218,18 mg/L e HCO3 – 11,72 mg/L e 

Fe – 6,65 mg/L;  

Pz14: pH – 6,8; Cl -23.059,00 mg/L; sódio – 12.142,85 mg/L; SO4 – 2.885,34 

mg/L; Ca – 829,52; Mg – 1.527,76 mg/L e K – 470,59 mg/L e HCO3 – 377,65 mg/L e 

Fe – 11,94 mg/L. 
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As demais amostras do aquífero de coberturas residuais apresentaram 

condutividade elétrica que variando de 5.232,00 µS/cm a 18.068,00 µS/cm. São 

águas salobras a salinas; o pH variou de 7,4 a 8,2, o que as identifica como águas 

básicas. As demais características observadas foram: Cl – variou de 1.927,4 a 

9.869,0 mg/L; sódio –variou de 800,00 a 3.263,15 mg/L; SO4 – 290,83 a 1.439,89 

mg/L; Ca -318,64 a 1.526,4; Mg – 179,4 a 821,75 mg/L; K – 41,95 a 71,43 mg/L e 

HCO3 – 171,37  a 464,52 mg/L; Fe – 0,33 a 30,58 mg/L. Os demais parâmetros 

analisados nas amostras, assim como os elementos químicos e seus teores podem 

ser averiguados na Tabela 01. 

 

>>>>>  Inserir tabela 01  <<<<< 

 

Os resultados referentes às concentrações dos íons maiores (em % de 

meq/L) foi plotado no diagrama trilinear de Piper (gráfico 1) no qual se pode 

identificar a ocorrência de três tipos de água ou “fácies hidroquímicas”, as quais são: 

Tipo I: águas Ca-HCO3, que correspondem às águas subterrâneas do 

Aquífero Dunas, sendo essas de fácil renovação; 

Tipo II: Na-Cl, que representam as águas salinas do canal de abastecimento 

da Carcinicultura 01 e as águas salinas do piezômetro Pz16 situado próximo ao 

Empreendimento Carcinicultura 02. Faz parte deste grupo, o piezômetro Pz16 

situado na zona de transição entre o aquífero de depósitos residuais e o Aquífero 

Dunas, cuja salinidade se atribui a um processo de difusão molecular; 
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Tipo III: águas Na-Ca-Mg-Cl; e Ca-Mg-Cl, ou seja, são águas representativas 

do aquífero de depósitos residuais, cuja ocorrência de Ca (cálcio) e Mg (magnésio) 

estão associados a presença de rochas carbonáticas. 

Na direção do fluxo subterrâneo existem troca de íons no qual o cátion Ca ou 

Mg oriundo do aquífero de depósitos residuais, mudam de posição com o cátion Na 

(figura 7) nas imediações do empreendimento Carcinicultura 01. 

Observa-se que na maioria das águas o mineral dissolvido é a halita seguida 

da dolomita. 

 

>>>>>  Inserir gráfico 1  <<<<< 

 

Salinização das águas e avaliação por método geofísico 

A salinidade das águas subterrâneas e solos foram avaliados mediante o 

mapeamento da condutividade aparente do solo e subsolo obtido pela aplicação do 

método eletromagnético EM-34 (figura 8), em estudo realizado no ano de 2008 

(Silva, E. B. S., 2009). Com base nesses dados foi construída uma carta de 

condutividade aparente para a área de pesquisa (figura 8), onde essa através da Lei 

de Archie pode-se inferir a condutividade deste meio em profundidades pré-

estabelecidas. 

 

>>>>>  Inserir figura 8  <<<<< 
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A salinidade das águas subterrâneas e solos foram avaliados mediante o 

mapeamento da condutividade aparente por meio de método indutivo e indireto, para 

isso se fez necessário medidas com o equipamento denominado EM-34XLS. Tal 

método determina a resistividade em subsuperficie através de equação simples 

denominada Lei de Archie, onde essa por sua vez leva em consideração a 

resistividade da camada investigada e a quantidade de cargas livre no meio de 

investigação, assim, quanto mais poroso e saturado de sais diluídos o meio se 

encontra, maior será a condutividade aparente em subsuperficie e menor será a 

resistividade deste, desta forma pode-se ter uma avaliação continua e indireta da 

área de interesse através da quantidade de estações amostradas, assim 

contribuindo para melhor avaliação da qualidade das águas nos respectivos 

aquíferos. O estudo em subsolo foi elaborado em Agosto de 2008, conseguindo 

mapear a extensão da área salinizada sobre a influência das carciniculturas e definir 

provável mecanismo de salinização da área da Baixa da Quixaba (figura 8), onde a 

aplicação do método geofísico foi de deveras importância para a visualização do 

comportamento da cunha salina que está a se instalar na área de pesquisa (LIMA 

FILHO et al., 2009). 

Avaliando o posicionamento da cunha salina e ponderando sobre os dados 

obtidos na avaliação hidrogeológica, releva-se a possibilidade da instalação de uma 

cunha salina nesta área, assim o maior domínio desta se encontra condicionado ao 

sistema hidrológico na área do assentamento, isto é, a Lagoa Grande é meandros 

que desaguam nesta em épocas de alta pluviométrica, ajudando assim a alastrar os 

contaminantes salinos pela área da carcinicultura é pela área do assentamento. 
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Reconhecimento da salinidade através condutividade elétrica 

 Para o reconhecimento e quantificação da salinidade nessa área foi realizada 

medidas in situ da condutividade elétrica, essas nos piezômetros existentes é em 

piezômetros construídos para extensão do julgamento desse parâmetro, também se 

utilizou das lagoas na vizinhança em uma área de abrangência de 5 quilômetros 

para aquisição dos dados de CEa (Condutividade Elétrica das águas). As medidas 

de campo foram realizadas com um condutivímetro portátil Modelo Mettler e também 

foram retiradas amostras para análise em laboratório especializado (EMBRAPA - 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Foi realizada a quantificação em 

laboratório dos cátions e ânions principais dissolvidos, cuja interpretação dos 

resultados desses parâmetros será utilizada para a classificação das águas 

subterrânea (PINTO et al., 2008). 

Os resultados de condutividade elétrica das águas subterrânea, obtidas nos 

piezômetros distribuídos no aquífero de cobertura residual, demostrou valores que 

variam de uma mínima de 4.098,0 µS/cm a uma máxima de 62.980,0 µS/cm. As 

isolinhas de CEa resultante dos dados de campo são apresentadas no mapa de 

condutividade elétrica (figura 9). A configuração observada mostra que as águas são 

de salinidade mais elevada nos domínios e no entorno da planície lagunar, 

correspondente a área da Lagoa Grande e bem como nos domínios e entorno dos 

tanques de abastecimento dos empreendimentos. Os valores de condutividade 

elétrica nessas áreas variam de 40.000,00 a 65.000,00 µS/cm, dessa forma esses 

valores se assimilam devido a alta quantidade de partículas diluídas. À medida que 

se afasta desses domínio a salinidade das águas tendem a diminuir até alcançar o 

valor de 4.098,0 µS/cm, chegando à mínima no domínio Dunas. 
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>>>>>  Inserir figura 9  <<<<< 

 

Em 2010 foi efetuado um perfil hidroquímico das águas subterrâneas a partir 

da “barreira hidráulica”, instalada na Carcinicultura 01 na direção para sul. No 

piezômetro Pz9, com distância de 370 m da “barreira hidráulica”, a CEa obtida foi de 

17.090 µS/cm; A uma distância de 700 m (Pz18) houve uma redução acentuada na 

salinidade das águas, verificando um registro da CEa de 5.530 µS/cm; Com 1.216 m 

de distância (Pz10) a salinidade mais uma vez cresce alcançando valores de 18.068 

µs/cm; As distâncias de 1.631,00 e 1.812,00 m (Pz19 e Pz20) os níveis de 

salinidade caem para 11.825,00 µS/cm e 5.232 µS/cm, respectivamente, para em 

seguida, com 2.409 m de distância da barreira hidráulica (Pz21) crescer para 13.662 

µS/cm. Esses resultados sugerem que as águas subterrâneas nesta direção não 

estão influenciadas pela atividade da Carcinicultura 01. Esperava-se que houvesse 

uma diminuição gradativa da salinidade à medida que se afasta da “barreira 

hidráulica”. De fato, outros fatores estão contribuindo para o aumento da salinidade 

com o maior distanciamento dos empreendimentos. 

 

>>>>>  Inserir gráfico 2  <<<<< 

 

Após a avaliação dos dados pode-se definir que o Aquífero Dunas apresenta 

águas de excelente qualidade, cujos valores de condutividade elétrica foram 
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medidos nas unidades Pz16 e Pz22, onde se tem os respectivos valores de 566 

µs/cm e 128,0 µs/cm. 

Comparando os dois dados, os de condutividade elétrica (setembro de 2010) e 

os de condutividade aparente (agosto de 2008) das águas presentes no 

assentamento, observa-se que esses apresentam um comportamento similar, ou 

seja, o domínio com água de maior condutividade elétrica corresponde ao domínio 

de águas com maior condutividade aparente, sendo o mesmo valido para as áreas 

com menores valores. 

 De acordo com os resultados das medições efetuados em laboratório, as 

águas do aquífero de cobertura residual apresenta condutividade elétrica que variou 

de 5.232,00 µs/cm a 18.068,00 µs/cm. Ocorreram casos de valores anômalos com a 

condutividade elétrica como, por exemplo, valores de 79.855,00 µs/cm e 52.330,00 

µs/cm. No primeiro caso, por estar situado no domínio da Lagoa Grande (Pz12) e no 

segundo caso por se encontrar situado próximo ao empreendimento da 

Carcinicultura 02 (Pz14). Consecutivamente esses valores são similares e tem 

interligação quanto a origem de sua salinização. 

 Após o mapeamento da condutividade aparente com o método geofísico, foi 

avaliada a salinização da área é sugerida a implantação de uma medida mitigadora 

para minimizar o impacto sofrido no local. A medida fornecida foi bastante simples. 

No local onde se teve a ruptura da barreira de proteção (talude) na carcinicultura se 

instalou três bombas, onde essas trabalham em tempo integral bombeando a água 

dos canais de abastecimento, as quais perolam para dentro de um poço é retornam 

para dentro dos tanques de carcinicultura com a finalidade de promover a não 

infiltração desta na Lagoa Grande dentro do perímetro do assentamento, esse 
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sistema foi descrito como um sistema de “retrobombeamento” pela própria 

carcinicultura (LIMA FILHO et al, 2009). 

 Após a instalação da Barreira hidráulica na área de maior impacto pelo aporte 

de águas salinas se teve uma baixa acentuada na salinidade próxima do 

assentamento, comprovando a atenuação dos efeitos produzidos pelo aporte de 

água salina no local do assentamento. Os gráfico 3, 4 e 5 mostram o comportamento 

da salinidade (expressa em unidade de condutividade elétrica) das águas dos 

piezômetros Pz1, Pz2 e Pz3 ao longo do tempo, isso compreendendo antes e após 

a instalação da barreira hidráulica na área da Carcinicultura 01. 

 Avaliando os dados remetentes a esses, tem-se que no piezômetro Pz1, a 

condutividade elétrica medida em 21/11/2008 antes da instalação da “barreira”, foi 

de 97.900,00 µS/cm e em 05/06/2009 após o sistema de proteção ter sido 

implantada foi obtido 72.435,00 µS/cm; Em 22/12/2009 foi constatada mais uma 

redução na salinidade das águas indicando um valor de condutividade de 59.568,00 

µS/cm; Porém, em 31/03/2010 foi constatado um ligeiro crescimento na 

condutividade para 65.070,00; Em 01/07/2010, entretanto, houve uma redução 

acentuada na salinidade das águas para 34.400,00 µS/cm. Este nível de salinidade 

permaneceu praticamente o mesmo nas duas medições seguintes: 06/09/2010 e 

15/09/2010. A taxa de redução verificada foi de 66%, esses dados podem ser 

observados no Gráfico 3. 

No piezômetro Pz2, a condutividade elétrica registrada antes da instalação do 

dispositivo de drenos e retrobombeamento foram de 61.500,00 µs/cm (20/11/2008); 

Em 05/06/2009 houve indicação de uma forte redução na salinidade das águas 

(provavelmente sob a influência das chuvas) com a obtenção de uma condutividade 
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de 6.439,00 µs/cm, portanto uma redução de 90%; em seguida a salinidade das 

águas cresceu atingindo 26.482,00 µS/cm em 31/03/2010, porém em seguida 

verificou-se diminuição na salinidade das águas, em cuja medição mais recente (em 

15/09/2010) foi registrada o valor de 16.520,00 µS/cm. A redução na salinidade com 

a implantação da barreira foi efetivamente de 73%, esses dados podem ser 

observados no Gráfico 4. 

O piezômetro Pz3 apresentou um comportamento similar ao Pz2 quanto à 

redução na salinidade das suas águas. Estas, antes da “barreira” (20/11/2008) 

apresentaram uma condutividade elétrica de 65.700,00 µS/cm, e, em seguida a 

redução brusca da salinidade aconteceu com o registro de 4.982,80 µS/cm em 

31/03/2009, ou seja, uma redução de pouco mais de 92% porém em seguida 

cresceu para 29.838,00 µS/cm, para em depois diminuir. A medida mais recente em 

15/09/2010 foi de 18.460,00 µs/cm, o que equivale efetivamente a uma redução de 

72%, esses dados podem ser observados no Gráfico 5. 

 

>>>>>  Inserir gráfico 3  <<<<< 

 

>>>>>  Inserir gráfico 4  <<<<< 

 

>>>>>  Inserir gráfico 5  <<<<< 
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1.5. CONCLUSÕES 

O caráter geológico e estrutural da região da Baixa da Quixaba, associado ao 

clima semiárido, com precipitação pluviométrica de pouco mais de 600 mm/anuais, 

dificulta o armazenamento e a circulação das águas subterrâneas nos estratos 

subjacentes como também impede a formação de mananciais superficiais com fluxo 

perene.  

Na Baixa da Quixaba ocorrem duas unidades hidrogeológicas que podem ser 

utilizadas pela população: o Aquífero Dunas, formado de areias eólicas que se 

desenvolve ao longo da linha da costa e o aquífero de depósitos residuais, que 

ocorre no restante da área, sendo constituído por uma cobertura de sedimentos 

areno-argilosos associados a areias eólicas. Também na área tem-se a presença 

das unidades geológicas definidas como Grupo Barreiras e Formação Jandaíra. As 

águas do Aquífero Dunas são doces e no caso do aquífero dos depósitos residuais 

são salobras. Essas unidades constituem aquíferos livres, pouco espessos, com 

nível de água raso. 

As áreas afetadas pelas atividades de carcinicultura foram: Setor ao sul do 

empreendimento da carcinicultura 01 por uma distância de cerca de 300 m; 

Imediações da empresa de carcinicultura situada no setor oeste da área e a parte 

centro-sul da mesma no domínio de influência da Lagoa Grande. 

As duas empresas de cultivo do camarão existentes na área estão situadas 

em um mesmo sistema hidrogeológico, os quais são interconectados 

hidraulicamente. Assim sendo, os impactos provocados nas águas subterrâneas 

através das atividades da Carcinicultura 01 são praticamente impossíveis de avaliar 
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isoladamente, já que a área está afetada pela as atividades desenvolvidas pelo 

empreendimento de cultivo do camarão situado no setor oeste da área. 

O desenvolvimento das atividades da Carcinicultura 01 na área, com a 

adução de água do Mar para os tanques de abastecimento de camarão gerou uma 

sobrecarga hidráulica com descargas de água salgada para a Lagoa Grande, 

elevando o nível geral da lagoa e aumentando a área da bacia hidráulica formada 

sazonalmente, o que foi suficiente para afetar a vegetação e elevar a salinidade das 

águas subterrâneas no seu entorno. 

O canal de drenagem associado ao sistema de retro bombeamento adotado 

(barreira hidráulica), para evitar descargas de excedentes de água salinas em 

direção à lagoa tem apresentado bons resultados com a redução acentuada na 

salinidade das águas subterrâneas. Desta forma, através do processo natural de 

recarga hídrica de águas doces (chuvas), a área afetada no entorno do 

empreendimento da Carcinicultura 01 tenderão a ficar gradativamente recuperadas. 

As águas do Aquífero Dunas são do tipo Ca++-HCO3
-, o que indica a presença 

de águas recentes e caracteriza o aquífero com boas condições de infiltração de 

águas de chuva e circulação das águas subterrâneas. As águas do aquífero residual 

são do tipo Ca-Mg-Cl e Na+-Cl-, provavelmente associadas a uma salinização cíclica 

(característica de ambientes semi-áridos) e em grande parte influenciadas pela 

presença de rochas carbonáticas, porém as águas do mar (canal de abastecimento) 

são do tipo Na+-Cl-. 

Diante do exposto, é apresentada a seguinte conclusão. Ao avaliar a situação 

do assentamento em seu caráter Hidrogeológico observou-se que esse se encontra 

em área semiárida, assim propiciando a alta salinidade no local, desta forma tem-se 
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que as Formações Geológicas presentes na área de pesquisa favorecem esse 

aumento na salinidade local (calcários), principalmente nos aquíferos referentes à 

cobertura residual é as águas residentes na própria Formação Jandaíra. As 

presentes carciniculturas estão interconectados por um único sistema hidráulico o 

qual não se permite avaliar somente a influência de uma no contexto da salinidade 

local, dessa forma se fazendo necessário a extensão dos trabalhos para a 

Carcinicultura 02. Visto que esse tem um contexto geral deinfluência de ambas, no 

processo de aporte de águas salinas na área da Baixa da Quixaba. 

 Enquanto a Carcinicultura 01 fornecer manutenção adequada e frequente ao 

sistema de retrobombeamento e drenagens desta, a salinidade na área da Grande 

Lagoa tenderá a uma estabilização, assim não sofrendo com o aporte de águas 

salinas provinda da Carcinicultura 01, porém para isso se faz necessário 

monitoramento mensal e “in loco” para garantir as boas práticas exercidas pela 

carcinicultura. 

 Conforme avaliamos a qualidade das águas subterrâneas, essas foram 

classificadas de modo a se obter as suas similaridades, para isso utilizaou-se do 

diagrama de Piper, isto é, através deste se classificaram os três grandes grupos de 

águas de acordo com as espécies químicas presentes nessas. As águas 

classificadas como Tipo I, correspondem às águas cálcicas-carbonatadas, onde 

representam as águas joviais do Aquífero Dunas, águas de fácil renovação, onde 

provavelmente os minerais diluídos nesse aquífero são os Carbonatos em geral e 

Dolomitas, águas do Tipo II são as cloratadas –sódicas, onde em sua constituição se 

faz presente a diluição de minerais tais como Halita e Anidrita e as águas do Tipo III 

as que foram classificadas como Cálcio-Magnesianas-Cloratadas Sódicas, sendo 

essas similares as águas marinhas e encontradas principalmente no domínio do 
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aquífero de cobertura residual. Assim deduziu-se que apesar da influência semiárida 

do local, esse sofreu aporte de águas salinas através de falhas estruturais no 

empreendimento da Carcinicultura 01, porém não se pode deixar de analisar a 

contribuição da Carcinicultura 02 para esse processo de salinização, pois essas 

foram construídas na mesma unidade hidráulica. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo, próximo aos munícipios de Caiçara do Norte e São Bento 
do Norte no estado do Rio Grande do Norte. 

Figure 1 - Location of the study area, near the towns of Caiçara do Norte and São Bento do Norte in 
Rio Grande do Norte. 

 

Figura 2 - Geologia regional do entorno da área de estudo, com os alvos de investigação descritos 
(Assentamento Baixa da Quixaba, Carcinicultura 01 e Carcinicultura 02). 

Figure 2 - Regional geology surrounding the study area, with research targets described (Lay Baixa 
da Quixaba, Shrimp 01 and Shrimp 02). 

 
Figura 3 - Mapa de unidades Hidráulicas na vizinhança do assentamento Baixa da Quixaba. 

Figure 3 - Map of Hydraulic units in the neighbor of the settlement of Baixa da Quixaba. 
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Figura 4 - Perfil litoconstrutivo de piezômetros construído na área de estudo (Assentamento Baixa da 

Quixaba). 
Figure 4 - Profile litoconstructor of piezometers constructed in the study area (the Settlement Baixa da 

Quixaba). 

Carcinicultura 01

 
Figura 5 -  Mapa de localização dos Piezômetros próximos a carcinicultura e na área do 

assentamento. 
Figure 5 - Map showing the location of piezometers near shrimp farming in the square of the 

settlement. 

 
Figura 6 - Seções hidrogeológicas com os estratos cortados durante a perfuração por trado 

manual é nível freático na época da coleta dos dados. 
Figure 6 - Hydrogeological Sections cut with layers while drilling by auger is groundwater level 

at the time of data collection. 
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Tabela 1 - Resultados das análises Físico-químicas das amostras de água. 
Table 1 - Results of Physical-chemical analyzes of water samples. 

Parâmetros Cond. 

elétrica Cor  pH  Turbidez  Alcal. total  Dureza 

total  Cálcio  Magnésio  Sódio  Potássio Ferro   Bicarbonato  Sulfato  Cloreto  

Unidade µS/cm µh ND µt mg/L CaCO3  mg/L  
PZ9 17090 >100 7,4 >150 188,11 6767,72 1373,76 810,17 3142,86 71,43 30,58 229,51 1017,19 9863,02 

PZ10 18068 80 7,4 15,5 174,99 7196,66 1526,4 821,75 3473,5 56,82 1,19 213,51 1453,1 9568,14 
PZ11 16677 40 7,6 4,6 224,85 6148,14 1221,12 752,31 3263,15 52,27 0,55 274,34 1439,89 8604,44 
PZ12 79855 >100 7,3 32,22 91,57 31646,24 6258,24 3888,84 10714,28 218,18 6,65 111,72 1433,29 39236,26 
PZ13 10421 80 7,7 34,44 183,33 3955,78 877,69 428,24 1428,57 86,36 6,28 223,44 299,87 4749,65 
PZ14 52330 >100 6,8 46,25 276,74 8388,16 829,52 1527,76 12142,86 470,59 11,44 337,65 2285,34 23059,91 
PZ15 222 >100 8,1 >150 86,95 91,51 19,84 10,19 9,6 1,15 0,97 106,08 0,72 26,55 
PZ16 5927 >100 7,9 31,11 221,55 962,73 146,92 144,67 1156,25 45,54 2,26 270,31 357,14 2168,32 
PZ17 944 >100 8 >150 342,77 328,85 79,18 31,83 52,85 35 47,14 418,21 22,45 148 
PZ18 5530 7,5 8,2 0,45 140 ,45 1529,89 284,29 199,07 928,57 50 0,33 171,37 290,83 2321,5 
PZ19 11825 >100 7,9 >150 380,73 4241,74 849,06 515,04 1928,57 57,69 1,64 464,52 899,23 5231,5 
PZ20 5232 >100 8,2 >150 150,29 1534,65 318,64 179,4 800 41,96 1,54 183,36 580,36 1927,4 
PZ21 13622 >100 7,9 >150 751,43 5218,77 1097,1 601,84 2380,95 57,69 2,24 916,83 1065,05 6367,29 
PZ22 261 2,5 8,1 0,5 112,03 125,82 33,77 10,07 8,8 1,54 0,04 136,68 0,38 18,93 
C10 48370 40 8 0,9 148,81 6481,76 1297,44 787,03 11428,57 357,14 0,8 181,57 3008,6 22002 
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Carcinicultura 01

Carcinicultura 02

 
Figura 07 - Mapa de potenciométrico e de fluxo das águas subterrâneas no Assentamento Baixa da 

Quixaba. 
Figure 07 - Map of potentiometric and groundwater flow in the Settlement Baixa da Quixaba. 

 

Figura 8 - Condutividade elétrica das águas subterrâneas do aquífero residual em setembro de 2010 
(Autor). 

Figure 8 - Electrical conductivity of groundwater in the aquifer remaining in 

September 2010 (Autor). 

 

Figura 9 - Mapa de condutividade aparente do Assentamento Baixa da Quixaba (Autor) 
Figure 9 - Map of apparent conductivity of the settlement Baixa da Quixaba (Autor) 
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Figura 10 - Identificação das fácies hidroquímicas no diagrama trilinear de Piper 
Figure 10 - Identification of hydrochemical facies in the trilinear diagram of Piper 

 

Figura 11 - Perfil de condutividade elétrica com a distância referente a medida mitigadora (barreira 
hidráulica). 

Figure 11 - Profile of electrical conductivity with distance related to mitigation 

measure (hydraulic barrier). 

 

Figura 12 - Condutividade elétrica das águas subterrâneas ao longo do tempo – Pz1 
Figure 12 - Electrical conductivity of groundwater over time - Pz1 
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Figura 13 - Condutividade elétrica das águas subterrâneas ao longo do tempo – Pz2 
Figura 13 - Electrical conductivity of groundwater over time - Pz2 

 
Figura 14 - Condutividade elétrica das águas subterrâneas ao longo do tempo – Pz3 

Figure 14 - Electrical conductivity of the groundwater over time - Pz3 
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Capítulo 6 – Considerações finais 
O caráter do trabalho realizado na área da Baixa da Quixaba foi de suma importância 

para o entendimento da problemática, desta forma fornecendo respostas para a melhor 

compreensão da origem-mecanismo da salinização ocasionada em seu perímetro. Isso 

somente possível apartir de interpretações dos dados geofísicos, pois esse permitiu o 

mapeamento da extensão da provável cunha salina existente na área, essa se apresentando em 

superfície assim como em subsuperficie. 

O método indutivo aplicado permitiu gerar uma imagem (mapa de salinidade aparente 

do solo) dos resultados com uma profundidade de investigação constante de 7,5 m, isso após 

processamento dos dados e com aplicação dos métodos de interpolações (TIN ou Krigagem). 

Como o método de prospecção geofísica se trata de um artifício não destrutivo, esse 

preservou a integridade física da área de exploração e nos retornou um dado de alta 

confiabilidade, assim auxiliando na tomada de decisão. 

Os dados eletromagnéticos possibilitaram a afirmação da influencia das atividades das 

indústrias de camarão na área da Baixa da Quixaba, estas contribuindo para o aceleramento do 

processo de salinização sofrido naturalmente nessa área, provavelmente através de indevidos 

aportes de água salina na área. Pois a água salina matéria prima utilizada em grande escala por 

esse tipo de indústria. 

A salinização pode ser constatada nos poços rasos presentes no local através de 

análises químicas de amostras retiradas de piezômetros dispostos espacialmente nesta mesma 

área. A distribuição de piezômetros na área de estudo foi de inportância significativa, pois 

esses possibilitaram tanto a amostragem (10 amostras) na área da Baixa da Quixaba, assim 

como a medida de seus potenciais hidrostáticos, onde esse dado foi utilizado para a 

construção do mapa potenciométrico desta área. 

Esse mesmo procedimento foi realizado em épocas distintas para se avaliar os níveis 

de salinidade e o comportamento desta, na última amostragem, foram coletadas 10 (dez) 

amostras dos 14 (quatorzes) piezômetros distribuídos na área de trabalho, após analize fisíco-

química das amostras, foram confirmados diferentes níveis de condutividade elétrica, porém 

esses níveis apesar de menores, ainda condizentes com o que foi averiguado com o 

mapeamento eletromagnético (método indutivo). Essa afirmação valida o caráter do trabalho 
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geofísico realizado, pois os dados químicos e físico-químicos demostram as mesmas áreas de 

influencia, desta forma determinando a confiabilidade do método indutivo utilizado para 

determinar a intrusão salina em trabalhos anteriores e os altos índices de sais diluídos na 

Lagoa Grande. 

O espalhamento desses sais deve ter ocorrido em épocas de alta pluviosidade, assim 

aumentando a área de impacto desta através do alastramento dos sais, com tudo se faria 

necessário à continuidade do monitoramento pelo método eletromagnético indutivo, assim 

como a distribuição de pseudo-seções elétricas na área para melhor avaliação da profundidade 

da cunha salina instalada no local. Com esse, se constituiria um bloco diagrama mostrando a 

disponibilidade da salinização na área de estudo, esse construído apartir de diversas 

Sondagens Elétricas Verticais (SEV), sendo um meio de melhor colaboração dos dados 

eletromagnéticos indutivos, assim determinando um sólido de resistividade na área de estudo. 

Em análise preliminar, o método aplicado definiu que no entorno das carciniculturas 

presente na área, existe um fluxo da linha de contaminação partindo destas para os lotes 

situados na porção norte da estrada que corta a agrovila, esse valores chegando a um limite de 

condutividade aparente de 158,9 mS/m para a área condizente com a Lagoa Grande (unidade 

hidráulica do assentamento), essa isolinha de contaminação de tomam as sua máximas na 

porção Leste o qual o assentamento faz fronteira com uma das indústrias camaroneira 

(carcinicultura 02) é na porção Oeste o qual este também faz fronteira com a outra indústria 

camaroneira (carcinicultura 01). Essa cunha salina se encontra instalada principalmente na 

porção nordeste e central da Baixa da Quixaba, onde confirmamos os maiores níveis de 

condutividade aparente, os quais em data posterior foram constatados através de análise 

química. 

Porém devemos ressaltar que o caráter geológico, hidrogeológico e estrutural da 

região da Baixa da Quixaba, associado ao clima semiárido, com precipitação pluviométrica de 

pouco mais de 600 mm/anuais, dificulta o armazenamento e a circulação das águas 

subterrâneas nos estratos subjacentes como também impede a formação de mananciais 

superficiais com fluxo perene. O resultando disso é escassez de água na região e a ocorrência 

de águas salobras a salinas, o que atribui ao mesmo baixo desenvolvimento agrícola, desta 

forma sugere-se a continuidade dos trabalhos realizados nessa área com uma nova 

amostragem por EM-34XLS, através do mesmo método indutivo, assim podendo-se modelar 

o fenômeno em uma linha temporal (avaliando esse em épocas de alta e baixa pluviosidade). 
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No contexto hidrogeológico no qual se situa a área da Baixa da Quixaba ocorre duas 

unidades hidrogeológicas que podem ser utilizadas como fonte de água para abastecimento da 

população: O Aquífero Dunas, formado de areias eólicas que se desenvolve ao longo da linha 

da costa, e, o aquífero dos depósitos residuais. Ambos aquíferos rasos que ocorrem em toda 

área do assentamento, também se tem a presença das Formações geológicas definidas como 

Grupo Barreiras e Formação Jandaíra os quais são unidades geológicas rasas e se comportam 

como aquíferos livre e pouco espesso. Devemos ressaltar que a formação Jandaíra pode ter 

interferido na investigação geofísica devido as suas características carstica e fissural, assim 

elevando o nível da condutividade aparente em certos pontos de aquisição. 

Todas as mostras coletadas em campo foram analisadas em laboratório, onde permitiu 

a classificações dessas de modo a se obter similaridades entre elas utilizando o diagrama de 

Piper. As amostras demostraram que temos na área de estudo, três grandes grupos de águas 

classificadas como Tipo I, as águas cálcicas-carbonatadas as quais representam as águas 

coletadas no Aquífero Dunas, constituindo as águas mais joviais e de fácil renovação onde os 

possíveis minerais diluídos nestas são os Carbonatos e a Dolomita, presente em grande 

extensão do assentamento; As águas do tipo II, Que por sua vez são as cloratadas–sódicas, 

onde em sua constituição se faz presente a diluição de minerais tais como Halita e Anidrita e 

as águas do tipo III, Que foram classificadas como Cálcio-Magnesianas-Cloratadas Sódicas, 

onde essas se assimilam as águas marinhas e encontradas principalmente no domínio do 

aquífero de cobertura residual, sendo esse o domínio onde temos os maiores valores de 

condutividade aparente (referente meandros e a Lagoa grande). Dessa forma classificamos as 

águas subterrâneas dos aquíferos de acordo com suas faces hidrogeoquímica. 

Em conjunto com as análises dos principais cátions e aníons utilizadas para definir as 

fáceis hidroquímica, foi solicitado à condutividade elétrica das águas coletadas nos 

piezômetros onde foi possível gerar um mapa de condutividade elétricas da área de estudo. 

Com base nos dados analisados podemos definir que na área onde temos um elevado nível de 

condutividade aparente, também se sobrepõe os elevados níveis de condutividade elétrica 

(mapas são apresentados em capítulos anteriores), esse níveis variam de 4.143,89 até um 

máximo de 64.971,6 μS/cm para a condutividade elétrica e de 7,2 a 158,9 para a 

condutividade aparente. As áreas de alto valor são sobreposta a localização dos sedimentos 

eluvio-coluvionar (Lagoa Grande), assim como nas proximidades da carcinicultura 02 a Oeste 

do assentamento e a carcinicultura 01 a leste do mesmo. Os valores encontrados são similares 

em ordem de grandeza, assim permitindo afirmar que ambos estão coerentes. Os métodos 
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aplicados se integraram, resultando em no respaldo necessário para a compreensão da origem 

e do mecanismo de salinização que está ocorrendo na área do assentamento, desta forma os 

valores anômalos encontrados nos dados de condutividade aparente também são condizentes 

com os valores de condutividade elétricos estimados através das amostras de águas 

subterrâneas coletadas. 

Quanto ao fluxo de água subterrânea, afirma-se que este não podemos avaliar o 

impacto causado no assentamento somente se referindo a uma das carcinicultura, visto que 

essas estão interligadas pela mesma unidade hidráulica, também se pode definir que o fluxo 

das águas subterrâneas tem um gradiente potenciométrico com direcionamento geral para 

Norte, isto é em direção ao Oceâno Atlântico. Através das equipotenciais, podemos definir 

que o fluxo de águas subterrâneas também admite um sentido prévio da Carcinicultura 01 

para a Carcinicultura 02, demostrando a contribuição desta na expansão dos sais diluídos nos 

aquíferos de presentes. 

Os dados de condutividade elétrica, assim como os dados de condutividade aparente 

foram de grande valida para se definir os níveis de salinização que se apresenta no 

Assentamento Baixa da Quixaba, esse em conjunto das amostra geológicas coletadas para 

definir as Formações que compunha a área do assentamento onde também ajudaram a 

elucidara origem-mecanismo, assim como definir as contribuições de cada unidade nos níveis 

de salinização exercido nos aquíferos 

Dessa foram define-se que apesar das carciniculturas estarem presente em uma área 

localizada no semiárido nordestino, e ser detentora de uma salinidade natural elevada, o 

aporte de águas salinas derivadas das carciniculturas foram responsáveis pelo aumento dos 

níveis, assim causando um desequilíbrio no sistema hidrológico presente na área, causando o 

asfixiamento da flora presente nessa assim como o aumento da salinidade no aquífero 

residual. Porém, ao se analisar as amostras coletadas em distintas datas nos poços próximos 

ao empreendimento da Carcinicultura 01 (Pz01, Pz02 e Pz03), observaram uma ligeira 

diminuição da salinidade próxima a está, essa baixa foi atribuída à implantação de uma 

medida mitigadora neste local, a medida se resumiu a implantação de bombas submersas em 

poços presente no canal de transposição de águas da carcinicultura com finalidade de extrair 

águas salinas que circulassem em direção a Lagoa Grande de volta para o perímetro da 

carcinicultura, essa medida influenciou significativamente nos níveis de sais presentes nesses 

piezômetros dessa forma influenciando na condutividade presente. 
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Avaliando os dados coletados durante a pesquisa, temos que no piezômetro Pz1 a 

condutividade elétrica medida em 21/11/2008 antes da instalação da “barreira”, foi de 

97900,00 µS/cm e em 05/06/2009 após o sistema de proteção ter sido instalado foi obtido 

72435,00 µS/cm; em 22/12/2009 foi constatada mais uma redução na salinidade das águas 

indicando um valor de condutividade de 59568,00 µS/cm; porém, em 31/03/2010 foi 

constatado um ligeiro crescimento na condutividade para 65070,00; em 01/07/2010, 

entretanto, houve uma redução acentuada na salinidade das águas para 34400,00 µS/cm. Este 

nível de salinidade permaneceu praticamente o mesmo nas duas medições seguintes: 

06/09/2010 e 15/09/2010. A taxa de redução verificada foi de 66%. 

No piezômetro Pz2, a condutividade elétrica registrada antes da instalação do 

dispositivo de drenos e retrobombeamento foram de 61500,00 µs/cm (20/11/2008); em 

05/06/2009 houve indicação de uma forte redução na salinidade das águas (provavelmente 

sob a influência das chuvas) com a obtenção de uma condutividade de 6439,00 µs/cm, 

portanto uma redução de 90%; em seguida a salinidade das águas cresceu atingindo 26482,00 

µS/cm em 31/03/2010, porém em seguida verificou-se diminuição na salinidade das águas, 

em cuja medição mais recente (em 15/09/2010) foi registrada o valor de 16520,00 µS/cm. A 

redução na salinidade com a implantação da barreira foi efetivamente de 73%. 

O piezômetro Pz3 apresentou um comportamento similar ao Pz2 quanto à redução na 

salinidade das suas águas. Estas, antes da “barreira” (20/11/2008) apresentaram uma 

condutividade elétrica de 65700,00 µS/cm, e, em seguida a redução brusca da salinidade 

aconteceu com o registro de 4982,80 µS/cm em 31/03/2009, ou seja, uma redução de pouco 

mais de 92% porém em seguida cresceu para 29838,00 µS/cm, para em depois diminuir. A 

medida mais recente em 15/09/2010 foi de 18460,00 µs/cm, o que equivale efetivamente a 

uma redução de 72%. 

Assim o trabalho realizado na área Baixa da Quixaba foi bem sucedido na sua 

proposta de quantificar é avaliar a origem e o mecanismo da salinização ocorrida em sua 

circunvizinhança. 
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