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RESUMO – A gestão das águas subterrâneas é essencial para preservação e garantia de 

abastecimento futuro. Entretanto, estudos sobre o uso das águas dos aquíferos em regiões semiáridas 

são escassos. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o uso das águas subterrâneas no 

Município de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte (NE do Brasil). Foram analisados 315 

poços, sendo 307 outorgados e 8 cadastrados como usos insignificantes. A partir desses dados foi 

possível obter a distribuição espacial desses poços, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nesse 

conjunto, foi observado que o maior consumo de água subterrânea ocorre na zona rural, ocasionado 

pela irrigação, explotando água do aquífero Jandaíra. De modo geral, a gestão das águas subterrâneas 

urbanas no Brasil e no mundo tem sido feita de forma corretiva e não preventiva, apesar desse ser um 

dos compromissos assumidos pelo Brasil na Agenda 2030 da ONU. Isto é decorrente, principalmente, 

pela falta de conhecimentos sobre essas águas a níveis apropriados para viabilizar a elaboração de 

planos e sua execução, conforme está prevista nas legislações de recursos hídricos. A falta da gestão 

das águas subterrâneas poderá, em um curto período de tempo, ocasionar o colapso no abastecimento 

de água. 

 

ABSTRACT– The management of groundwater is essential for the preservation and guarantee of 

future supply. However, studies on the use of water from aquifers in semi-arid regions are scarce. 

This work aims to evaluate the use of groundwater in Mossoró in the State of Rio Grande do Norte 

(NE Brazil). We analysed 315 wells that are regularized, 307 of which have been granted and 8 

registered as insignificant use. From these data, it was possible to obtain the spatial distribution of 

these wells, both in urban and rural areas. It was observed that the greatest consumption of 

groundwater occurs in rural areas, caused by irrigation, exploiting water from the Jandaíra aquifer. In 

general, the management of urban groundwater in Brazil and in the world has been done as corrective 

and not preventive way, despite this being one of the commitments made by Brazil in the ONU 2030. 

This is mainly due to the lack of knowledge and data on these waters at appropriate levels to enable 

the elaboration of plans and their execution as provided for in the legislation on water resources. The 

lack of groundwater management could, in a short period of time, cause the collapse of the water. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão das águas subterrâneas é fundamental para o cumprimento dos compromissos da 

Agenda 2030 da ONU e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil (ONU, 

2018), pois a gestão eficiente dessas águas garante o abastecimento público de milhares de pessoas, 

sustenta sistemas de irrigação para a produção de alimentos, garante o insumo para a produção 

industrial e mantêm outras atividades econômicas, além de importantes ecossistemas.  

No Brasil, 39% dos municípios são abastecidos exclusivamente por águas subterrâneas, 14% 

utilizam abastecimento misto (águas subterrâneas e superficiais) e 47% utilizam somente águas 

superficiais (ANA, 2010). Nas regiões semiáridas, como o município de Mossoró, onde as condições 

climáticas possuem evapotranspiração de cerca de 2.100 mm/ano, as águas subterrâneas são menos 

vulneráveis à contaminação e oscilação quantitativa em função de serem menos expostas à 

evapotranspiração. Nessas áreas, as águas subterrâneas são fundamentais para o abastecimento 

humano e  a manutenção das atividades agrícolas e  industriais, mas devem ser tratadas como recurso 

estratégico para a segurança hídrica de toda a  sociedade (Peixoto et al., 2017). 

Na cidade de Mossoró, assim como em outros municípios do nordeste do Brasil, as águas 

subterrâneas estão diretamente ligadas à segurança hídrica. Apesar de sua importância para o 

abastecimento humano, indústria, irrigação e outros usos, sua gestão ainda é incipiente. Faltam dados 

e conhecimentos sobre seu uso, além de estudos sobre os impactos causados por uma infraestrutura 

de saneamento deficiente na área (Peixoto et al., 2021).   

De acordo com a SEMARH (2022), nesse contexto de gestão das águas subterrâneas não 

sustentável, na hipótese de serem explotadas todas as suas reservas reguladoras, verificam-se, 

atualmente, condições muito desfavoráveis para alguns aquíferos do Estado do Rio Grande do Norte, 

com percentuais utilizados em 2019 superiores a 100% ou até mesmo a 1.000%. 

O gerenciamento dos recursos hídricos, especialmente das águas subterrâneas, é essencial para 

suprir das demandas atuais e, principalmente, futuras. Para isso são necessárias uma série de 

informações para dar suporte a produção de modelos de gerenciamento dos recursos hídricos, no que 

tange ao planejamento, execução e avaliação dessa política (Setti et al., 2000; Campos e Studart, 

2001).   

Neste trabalho foram analisados 315 poços que estão regularizados e em operação, de acordo 

com os dados cedidos pelo Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte 

(IGARN), órgão estadual responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos em todo 

o território potiguar.  

https://www.redalyc.org/journal/5528/552866526021/html/#redalyc_552866526021_ref10
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área de estudo compreende o município de Mossoró-RN.  Com uma extensão territorial de 

2.110,207 km2, sendo apenas 11,58 km2 em área urbana, a maior parte do município é classificada 

como zona rural pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) (Figura 1).  

De acordo com Koppen (1936), o clima da área de estudo é classificado como tropical 

semiárido quente, o qual apresenta quatro meses chuvosos que se concentram no final do verão e 

parte do outono, de março a junho. A média pluviométrica na área é de 750 mm/ano e a 

evapotranspiração potencial média  é de 2.300 mm/ano (Peixoto et al., 2017). 

 

  

Figura 1 – Mapa de distribuição espacial dos poços do Município de Mossoró, tanto os poços outorgados quantos os 

poços cadastrados como uso insignificante, dados cedidos pelo IGARN. Aquíferos, depósitos sedimentares e corpos 

hídricos extraídos do Geobank do Serviço Geológico do Brasil (CPRM; https://geosgb.cprm.gov.br ). Limites do RN e 

do Munícipio de Mossoró obtidos no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE; 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html?=&t=acesso-ao-

produto ). 

 

https://geosgb.cprm.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html?=&t=acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html?=&t=acesso-ao-produto
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Do ponto de vista geológico, a área está inserida no contexto continental da Província 

Borborema, que corresponde a um domínio geológico-estrutural localizado no Nordeste do Brasil 

(Almeida et al., 1981). A Província Borborema compreende uma vasta unidade geotectônica da 

plataforma sul-americana composta por um complexo mosaico de blocos crustais de diferentes idades, do 

Arqueano ao Proterozoico, amalgamados no último evento orogênico que afetou o território brasileiro, a 

Orogenia Brasiliana (Almeida et al., 2000).  

A tectônica distensiva que se instalou a partir do Mesozoico, promoveu esforços que resultaram 

na geração de estruturas rúpteis e bacias do tipo rifte, cujos principais exemplos na parte setentrional do 

Nordeste do Brasil são as bacias Potiguar, Araripe, Iguatu, Jatobá, Rio do Peixe e Sergipe-Alagoas, todas 

correlacionadas ao Cretáceo Inferior (Matos, 1992; Melo et al., 2016; Ganade et al., 2022). 

O Sistema Aquífero Potiguar (Tabela 1) encontra-se dentro dos limites da Bacia Potiguar, 

inserido no contexto do pacote de formações geológicas sedimentares, embasadas pelas rochas do 

Complexo Cristalino Pré-Cambriano da Província Borborema (SEMARH, 2019). Essas litologias não 

estão isoladas, já que são afetadas por fraturas, falhas e processos de carstificação, que criam 

descontinuidades no meio poroso através das quais se estabelecem ligações hidráulicas entre elas. 

 

Tabela 1 – Litoestratigrafia e Sistema Aquífero Potiguar (SEMARH, 2019). 

Idade Formação Unidade de Fluxo 

Subterrâneo 

 

Cenozoico 

(Paleógeno-Neógeno) 

Depósitos colúvio-eluviais; aluviões antigos e 

recentes; depósitos litorâneos, lacustrinos, de 

mangues e paleodunas. 

 

 

 

UHF1 Barreiras Potengi / Tibau 

 

 

Mesozoico 

(Cretáceo) 

Jandaíra                

               Quebradas Açu 

Alagamar UHF2 

Pendência 

Açu  

UHF2 Alagamar 

Pendência 

 

Na área de estudo ocorre a Unidade Hidrogeológica de Fluxo Livre 1 (UHF1), que 

correspondem a parte das formações Açu, Jandaíra, Barreiras e as coberturas sedimentares 
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sobrepostas (Figura 1), constituindo um único pacote saturado dotado de uma superfície livre regional 

(SEMARH, 2019). 

A Formação Barreiras ocorre na área de domínio do Sistema Potiguar, em forma de tabuleiros, 

por vezes constituindo falésias litorâneas, recobrindo as formações Açu e Jandaíra (Pessoa Neto et 

al., 2007) ou encontra-se, segundo Moura Lima et al. (2010), nas áreas topograficamente mais baixas, 

recoberta por Depósitos Aluviais Antigos.  

A Formação Jandaíra é composta tipicamente por calcarenitos bioclásticos com foraminíferos 

bentônicos, por vezes associados a algas verdes, ocorrendo, ainda, calcilutitos com marcas de raízes, 

dismicrito, além de dolomitos e, subordinadamente, argilitos (Pessoa Neto et al., 2007). 

A Formação Açu é caracterizada por camadas espessas de arenitos médios a muito grossos de 

cor esbranquiçada, com intercalações de folhelhos, argilitos verdes claros e siltitos castanhos-

avermelhados (Pessoa Neto et al., 2007). Esta formação não é aflorante na área de estudo, pois é 

recoberta por calcários da Formação Jandaíra. 

Neste trabalho foram analisados 315 poços regularizados pelo IGARN. A análise do uso da 

água bem como os aquíferos explotados, foram identificados a partir dos dados destes poços . Os 

dados sistematizados foram inseridos em Sistema de Informação Geográfico – SIG, formando um 

banco de dados georreferenciados de poços localizados no município , facilitando o uso de 

ferramentas de análise, seleção e integração espacial do software Qgis versão 3.26.0 (Figura 1). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Do total de 315 poços analisados no Município de Mossoró, 307 (97%) encontravam-se como 

outorgados e 8 (3%) cadastrados como Usos insignificantes (2A). Estes últimos possuem vazão 

demandada inferior a 24m3/dia de acordo com o Decreto 13.283, de 22/03/1997 do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos, que isenta da obrigatoriedade da outorga do direito de uso dos recursos hídricos 

as captações subterrâneas cuja vazão de exploração não exceda 1.000 l/h.  

 Entre os poços que estão sendo explotados, apenas 24 (8%) estão em área urbana, enquanto 

a grande maioria de 291 (92%) poços encontram-se na zona rural do município (Figura 2B). A 

investigação dos dados revelou a que maioria dos poços explotados no município são utilizados para 

a irrigação, cerca de 68%. Segundo Locatel (2018), isso se deve principalmente aos incentivos na 

agricultura irrigada que vem ocorrendo desde a década de 60, quando o estado liberou incentivos e 

créditos para investimentos em infraestrutura e projetos de irrigação visando o estabelecimento de 

grandes empresas produtoras de frutas tropicais 
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Esse resultado acompanha a demanda nacional, de acordo com a ANA (2021), que coloca a 

agricultura irrigada como o maior consumidor hídrico do país. A carcinicultura aparece com 16%, o 

consumo humano com 9%, a atividade industrial 5%, outros usos (lazer, construção civil, entre 

outros) representa 1,4% e a dessedentação animal apresenta apenas 0,6% (Figura 2C). 

Dos 24 poços explotados no perímetro urbano (Figura 1), a grande maioria, 20 (83%) poços, 

são destinados ao consumo humano (Figura 2D). Consumo este que não justifica a necessidade de 

utilização de poços particulares, uma vez que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN) (CAERN, 2022) garante a distribuição de água, através da rede pública, em toda 

zona urbana do município. Os outros poços da área urbana apresentam diversos usos, sendo 3 (13%) 

poços de outros usos e 1 (4%) poço utilizado para a atividade industrial (Figura 2D). Destes poços 

localizados em área urbana, 16 poços são outorgados e 8 poços são considerados como uso 

insignificante. 

Entre os 291 poços que estão localizados na zona rural (Figura 1), observou-se que a maioria 

dos poços (74%) são utilizado para a irrigação, seguido pela carcinicultura (18%), atividade industrial 

(4%), consumo humano (3%), dessedentação animal (0,7%) e outros usos (0,3%) (Figura 2E). 

Em termos de aquífero explotado, o aquífero Jandaíra apresentou a maior quantidade de poços 

explotados, 271 (79,7%). Já o aquífero Açu compreende 40 (12,7%) dos poços regularizados. 

Enquanto que o aquífero do tipo aluvionar possui apenas 1 poço regularizado (0,3%). Cerca de 23 

(7,3%) poços não possuem identificação quanto ao aquífero explotado (Figura 2F). Também não 

foram identificados poços explotando água do aquífero Barreiras. Destaca-se que todos os poços da 

zona urbana explotam água do aquífero cárstico Jandaíra, assim como também foi observado nos 

estudos de Peixoto et al., (2021). 

No geral, percebe-se que a gestão das águas subterrâneas no Município de Mossoró vem sendo 

realizada da mesma forma que no restante do Brasil e no mundo, de forma a suprir a demanda atual 

e não preventiva. O que vai ao desencontro do compromisso assumido pelo Brasil na agenda 2030 da 

ONU para alcançar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) publicados pela ONU 

(2018), no caso o ODS-6 que trata da Água potável e saneamento “garantir disponibilidade e manejo 

sustentável da água e saneamento para todos”.  

Também não há leis ou decretos estaduais que regulem e limitem a explotação de aquíferos, 

assim como também não há punições prevista em leis que para quem utilizar de forma ilegal as águas 

subterrâneas, tanto para usos não autorizados quanto para vazões acimas das quais estão outorgados. 
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Figura 2 – Diagramas ilustrativos com a Ddistribuição das regularizações dos poços, dos usos da água e aquíferos 
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explotados. Elaboração própria (2022). 

 

CONCLUSÕES 

 

A maior demanda hídrica do Município de Mossoró é oriunda da agricultura irrigada que se 

distribui ao longo de toda a zona rural. Os calcários do Aquífero Jandaíra constituem a unidade 

litológica onde se encontra o maior número de poços em explotação na UHF1 do Sistema Potiguar. 

Já os poços que se concentram na área urbana da cidade, se destinam, em sua maioria, para o consumo 

humano apesar de toda a área urbana da cidade ser atendida pela rede pública de abastecimento da 

CAERN. 

Não foi observado nenhum tipo de planejamento estratégico no que diz respeito a gestão dos 

recursos hídricos subterrâneos para o Município de Mossoró. Apesar de recolher a situação de risco 

dos aquíferos, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte não apresenta nenhuma 

ação direcionada a gestão das águas subterrâneas. O plano prevê apenas a realização de um inventário 

e recadastramento da rede de poços para captação das águas subterrâneas, desconsiderando a 

importância das águas subterrâneas como um recurso estratégico em regiões de clima semiárido como 

a área estudada. 

Essa ausência de gestão de planejamento é decorrente, principalmente, pela falta de 

conhecimentos e dados sobre o uso dessas águas a níveis apropriados para viabilizar a elaboração de 

planos de gestão e sua execução conforme está prevista nas legislações de recursos hídricos. É notável 

que ausência de planejamento de ações revelam a vulnerabilidade dos aquíferos a longo prazo, 

colocando em risco a segurança hídrica, podendo ocasionar uma situação de colapso no futuro. 
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