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O alvo da presente pesquisa é a região do baixo curso do Rio Maxaranguape, localizado 

no litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte e, particularmente, no domínio 

hidrogeológico do Aquífero Barreiras. Este trabalho teve como principal objetivo analisar a 

influência da estruturação regional na geometria do aquífero na área de estudo considerando a 

ocorrência de variações de sua espessura com intuito de efetuar o cálculo otimizado das reservas 

hidrogeológicas locais na referida área. 

A metodologia adotada foi fundamentada na utilização de técnicas de análise 

morfotectônica, litoestratigráfica em correlações de perfis de poços, hidrogeológica e 

geoelétrica (Sondagem Elétrica Vertical - SEV). O método geofísico da eletrorresistividade foi 

adotado a fim de inferir valores de espessura do aquífero e profundidade do topo do 

embasamento hidrogeoelétrico. Foram realizadas 17 SEV com abertura máxima de AB=1200m 

(arranjo Schlumberger), distribuídas de forma a cobrir toda a área de estudo, buscando assim, 

suprir a falta de informações nas regiões onde não havia a presença poços. Integrado às SEVs, 

dados hidroestratigráficos/litológicos de 21 perfis de poços tubulares foram utilizados, 5 perfis 

hidrogeofísicos foram gerados para definição de rejeitos de falha, bem como realizada uma 

análise geomorfológica, que visou a caracterização estrutural da área com ênfase na 

compartimentação do aquífero. A análise geomorfológica foi realizada utilizando-se dados 

topográficos (SRTM - Shuttle Radar Topography Mission) e hidrográficos, subsidiando a 

caracterização estrutural, tendo em vista a não ocorrência de afloramentos com critérios 

cinemáticos. Os dados topográficos são apresentados na forma de um mapa de anomalias 

topográficas residuais e definição de lineamentos topográficos. Os dados hidrográficos 

ressaltam direções preferenciais dos canais fluviais e anomalias dessa rede hidrográfica, na 

forma de deflexões abruptas das drenagens e alinhamentos de outras feições superficiais tais 

como nascentes. Os resultados dessa análise possibilitaram a elaboração de um mapa de 

lineamentos morfotectônicos, dispostos segundo as direções predominantes NE e NW. Perfis 

hidrogeofísicos, obtidos a partir de modelos geoelétricos inversos e informações de poços, 

foram elaborados de forma a interceptar tais lineamentos, enfatizando valores de espessuras 

saturadas variando de 19 a 66 metros, caracterizando alguns desses lineamentos como falhas. 

A avaliação das reservas hidrogeológicas locais foi efetuada considerando-se 18 

subáreas, associadas a blocos resultantes da compartimentação estrutural. Nesse contexto, as 

reservas de saturação são da ordem de 8,7x108 m3, adotando-se espessuras saturadas médias 

para cada subárea e porosidade efetiva de 7,6%.  
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Palavras-chave: reservas hidrogeológicas, espessura saturada, compartimentação estrutural, 

análise morfotectônica, modelos geoelétricos, Bacia do Rio Maxaranguape-Brasil.
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The target area of this research is the Maxaranguape River lower course, located on the 

east coast of Rio Grande do Norte state, and particularly the hydrogeological domain Barreiras 

Aquifer. This study aimed to analyze the influence of regional structure in the geometry of the 

aquifer in the study area (taking into account thickness variations), in order to make an 

optimized calculation of local hydrogeological reserves in that area. 

The methodology was based on the use of morphotectonic and lithostratigraphic 

analysis techniques, in well profile correlation, as well as hydrogeological and geoelectric 

analysis (Vertical Electrical Sounding - VES). The geophysical method of electrical resistivity 

was adopted in order to infer thickness values of the aquifer and depth of the basement. It were 

carried out 17 SEV with maximum aperture of current electrodes (AB) of 1200 meters, 

distributed so as to cover the entire study area, although primarily seeking to obtain data for 

subareas with little or no well information. Hydro-stratigraphic and lithologic data from 21 

wells profiles were integrated with VES  data, 5 hydrogeophysical profiles were generated to 

define downthrow and  a geomorphological analysis was performed, which aimed at the 

structural characterization of the area with emphasis on aquifer compartmentalization. The 

morphotectonic analysis used the topographic (SRTM) and hydrographical data to support the 

structural characterization taking into account the lack of outcrops with specific features in the 

area. Topographic data are presented as a map of residual topographic anomalies, with defined 

topographic lineaments. Hydrographic data underscore preferred directions of fluvial channels 

and anomalies of this hydrogeophysical network with abrupt deflections of drainages and 

alignments of other surface features such as springs. The results of this analysis enabled to draw 

up a morphotectonic lineaments map, arranged according to the prevailing NE and NW 

directions. The results of this analysis enabled the development of a map of morphotectonic 

lineaments, arranged according to the prevailing NE and NW directions. The hydrogeophysical 

profiles, obtained from geoelectric inverse models and well data, were prepared to intercept the 

lineaments, emphasizing saturated thickness values ranging from 19 to 66 meters, and featuring 

some of these lineaments as faults.  

The hydrogeological reserves were evaluated considering 18 subareas associated with 

blocks resulting from structural compartmentalization. Therefore, the saturation reserves are 

the order of 8.7x108 m3, considering average saturated thickness for each subarea and 7.6% 

average effective porosity. 

Keywords: hydrogeological reserves, saturated thickness, structural compartmentalization, 

morphotectonic analysis, geoelectric models, Maxaranguape River Basin - Brazil. 
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1.1 – Abordagem do problema e objetivos da pesquisa 

 A faixa litorânea oriental de toda região nordeste do Brasil sempre conviveu com uma 

concepção de que a água era um recurso praticamente inesgotável, seja pela elevada 

pluviometria e seus rios perenes, seja pela ocorrência de aquíferos com elevada potencialidade. 

Contudo, esta concepção, aliada ao desenvolvimento agroindustrial e urbano, tem conduzido a 

uma cultura de desperdício, e consequentemente, uma ascendência na demanda por este bem 

mineral, sobretudo nos grandes centros urbanos. O avanço de grandes perímetros irrigados, com 

o uso acentuado de fertilização química, o aumento da urbanização, o alto número de novos 

empreendimentos (de natureza turística e agropecuária), a carência de estudos para avaliação 

da ocorrência e potencialidade dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), além de uma 

certa passividade por parte de políticas públicas que não buscam identificar e preservar os 

mananciais subterrâneos, tem sido alguns dos fatores que podem levar à um quadro de escassez 

de água no futuro. Por este motivo, alguns cuidados devem ser tomados de modo a preservar 

estes aquíferos e evitar a sua superexploração, buscando sempre um planejamento mais 

adequado para o uso das águas subterrâneas. 

O Aquífero Barreiras é o principal aquífero da costa norte/nordeste brasileira, estende-se 

desde o Amapá até o Estado do Rio de Janeiro (Zoby & Oliveira, 2005) e cobre boa parte do 

litoral leste do estado do Rio Grande do Norte. Segundo dados do SERHID (1998), é o maior 

manancial de água subterrânea da costa oriental do estado e a principal fonte de abastecimento 

d’água da região metropolitana de Natal. O alvo da presente pesquisa é a região geográfica do 

baixo curso do Rio Maxaranguape, litoral leste potiguar, no domínio hidrogeológico do 

Aquífero Barreiras. O índice pluviométrico local relativamente alto, aliado à descarga natural 

do referido aquífero, torna o Rio Maxaranguape perene em seu médio e baixo cursos. Esta área, 

particularmente, reveste-se de grande importância tendo em vista tratar-se de uma reserva 

hídrica superficial e subterrânea estratégica, que, futuramente, pode ser uma importante fonte 

de abastecimento d’água para a região metropolitana de Natal, a capital do referido Estado com 

cerca de 1.300.000 habitantes. 

Segundo Lucena (2005), aproximadamente 80% do abastecimento de água dos 

municípios do litoral leste do estado é realizada a partir do aquífero em questão, destinada tanto 

para o consumo humano como para o uso industrial e agricultura irrigada. 
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Estudos recentes realizados no nordeste brasileiro ressaltam a influência da estruturação 

regional nos contextos hidrogeológicos e petrofísicos de sistemas aquíferos porosos (Lucena & 

Queiroz, 1996; Lucena,1999; Balsamo et al., 2010; Rodrigues et al., 2011 e Lucena et al, 2013). 

Tais estudos mostraram a influência da compartimentação estrutural local do aquífero no 

aumento das espessuras saturadas, permitindo delimitar as áreas com elevadas 

transmissividades hidráulicas. Outros trabalhos semelhantes também foram realizados na área 

do litoral leste do Rio Grande do Norte e evidenciam o complexo arcabouço tectono-estrutural 

ao qual a área está submetida (Bezerra, 1998; Coriolano et al,1999; Lucena et al, 2006). 

Segundo Diaz et al., (2014) e Burazer et al., (2010), a litoestratigrafia e a estruturação 

geológica são importantes fatores que afetam a forma geométrica dos aquíferos e condicionam 

as características hidrogeológicas do mesmo. Desta forma, parâmetros como porosidade e 

permeabilidade, bem como a ação de falhas, apresentam um importante papel em termos de 

transmissividade hidráulica, de modo que podem atuar tanto como uma barreira, retardando o 

fluxo de água, como conetores entre os sistemas aquíferos (Pilli, 2012). A compartimentação 

estrutural local de um aquífero na maioria dos casos está associada ao soerguimento ou 

rebaixamento relativo do embasamento hidrogeológico por ação de falhas, podendo resultar no 

aumento ou redução das espessuras saturadas do mesmo, respectivamente, afetando de forma 

direta o volume de suas reservas hidrogeológicas (Lucena et al., 2013). 

Neste contexto, o trabalho exposto apresenta um objetivo geral e alguns objetivos 

específicos. 

 OBJETIVO GERAL: avaliar reservas hidrogeológicas do Aquífero Barreiras, partindo-

se da hipótese da ocorrência de variações de espessuras saturadas decorrente de 

compartimentação estrutural local, tomando-se como alvo a área do baixo curso do Rio 

Maxaranguape-RN.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: executar levantamentos geoelétricos (sondagens elétricas 

verticais - SEV) ao longo de toda a área de estudo, afim de obter-se valores de espessura 

do aquífero; identificar estruturas associadas a falhas a partir de uma análise 

geomorfológica, perfis hidrogeofísicos e dados de poços e de SEVs; avaliar as reservas 

reguladoras ou renováveis a partir da sazonalidade local do aquífero; e realizar um 

cálculo otimizado das reservas hidrogeológicas totais do aquífero em questão, na área 

supracitada. 
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1.2 – Localização Geográfica da Área Estudada 

O alvo da pesquisa, a área do baixo curso da bacia do Rio Maxaranguape (Figura 1.2.1), 

está situado no litoral leste do estado do Rio Grande do Norte, delimitado pelas coordenadas 

UTM de 231000 a 252000mE e 9383000 a 940000mN, cobrindo uma área de aproximadamente 

250km2, que abrange parte dos municípios de Maxaranguape e Ceará-Mirim/RN.  A área da 

bacia é limitada à leste pelo Oceano Atlântico, à sul pela bacia do Rio Ceará-Mirim e à norte 

pela bacia do Rio Punaú. O Rio Maxaranguape, cuja nascente está localizada no município de 

Pureza e desemboca no oceano Atlântico pelo município de Maxaranguape, é a principal fonte 

abastecimento de água para as comunidades locais, a agricultura e a construção civil, sendo 

considerado o principal rio da bacia. 

Para o acesso à área de estudo foram utilizadas vias que compreendem um sistema de 

rodovias federais (BR-101) e estaduais (RN-306, RN-160 e RN-064) pavimentadas ou não, 

além de estradas carroçáveis que cortam a área em questão. 

 

Figura 1.2.1 – A) Localização do estado do Rio Grande do Norte (RN) no Brasil; B) Localização da área 

de estudo na costa leste do RN; C) Mapa de localização da área de estudo e municípios adjacentes destacando o 

Rio Maxaranguape.  

1.3 – Aspectos Fisiográficos 

Uma abordagem geral do clima, da vegetação, do relevo, da hidrografia e do tipo de 

solo será realizada nesta seção. 
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 No que diz respeito aos aspectos fisiográficos, a área do baixo curso da bacia do Rio 

Maxaranguape apresenta um clima, segundo a classificação climática de Köppen (in Azevedo 

& Moreira, 1981), do tipo As’, o qual é caracterizado por um verão seco e um período de chuvas 

regulares. Segundo dados da EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN), o período 

de março a agosto é a época na qual se observa uma maior precipitação pluviométrica e as 

temperaturas são relativamente mais amenas (mínima de 21ºC – CPRM, 2005), diferentemente 

do que ocorre entre os meses de setembro e fevereiro, quando as temperaturas médias anuais 

atingem 30ºC (CPRM, 2005), com verões mais secos e baixa pluviosidade. No entanto, a 

pluviometria não é constante em toda a bacia, a qual apresenta uma menor precipitação no seu 

alto e médio curso (média de 1142mm/ano) e valores superiores a 1200mm/ano na região de 

estudo, o baixo curso da bacia (EMPARN). Além da forte influência do Aquífero Barreiras na 

bacia, este elevado índice pluviométrico apresenta-se como um dos fatores que tornam o Rio 

Maxaranguape um rio perene, em seu curso inferior.  

 A vegetação da região é caracterizada por formações de praias e dunas (especialmente 

na costa, com dominância de espécies de herbáceas e arbustivas, como coqueiros, cajueiros e 

gramíneas), tabuleiros litorâneos, campo de várzea, campo cerrado, manguezais (que são 

influenciados pela proximidade com o mar e apresentam grande variação na salinidade), dentre 

outros (Morais, 2011). 

 O relevo apresenta superfícies predominantemente planas e pouco onduladas (cotas 

altimétricas inferiores a 50m), tais como planícies costeiras (formada por praias limitadas pelo 

mar e por tabuleiros costeiros, e tendem a ter sua morfologia modificada pela ação das dunas), 

planícies aluviais (formadas pela ação erosiva dos rios) bastante presente nas margens do rio, 

especialmente em seu baixo curso, além de tabuleiros costeiros que abrangem grande parte da 

bacia na área de estudo. Próximo da linha de costa observa-se a ocorrência de grandes falésias.  

 A bacia hidrográfica do Rio Maxaranguape, devido ao seu alto índice pluviométrico na 

área do baixo curso, aos rios perenizados (caso do Rio Maxaranguape), a grande quantidade de 

lagoas e a presença de formações sedimentares com alta capacidade de armazenamento e 

percolação de água, levam à sua designação de Vales Úmidos. Quanto aos aspectos 

hidrográficos, os recursos hídricos superficiais da bacia no curso inferior estão diretamente 

relacionados aos cursos d’água permanentes e lagoas localizadas próximas do litoral, ambos 

influenciados pelo regime de chuvas. Os principais rios da área são os rios Maxaranguape (com 

aproximadamente 50km de extensão – SERHID, 2006) e Riachão (com pouco mais de 15km 

de extensão), ambos com cursos perenes. 
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1.4 – Avaliação de reservas hidrogeológicas e contribuição da Geofísica 

A avaliação de reservas hidrogeológicas representa um dos mais polêmicos temas em 

termos de recursos hídricos, em face das diferentes concepções existentes sobre seu real 

significado e utilização, bem como das metodologias tradicionais disponíveis para sua 

obtenção.   

Nesse aspecto, a definição dos termos “Reserva” e “Recurso” se faz necessário, 

considerando que neste trabalho será enfatizado a avaliação de reservas hidrogeológicas. Neste 

contexto, o termo “Reserva” está associado a um volume que representa a totalidade de água 

armazenada em um aquífero (dimensão L3, normalmente m3), enquanto que o termo “Recurso” 

relaciona à variável tempo da reserva (dimensão L3T-1), mais associado à recarga e descarga de 

aquíferos e volumes de explotação em uma certa taxa temporal (Feitosa, 2008). Os recursos, 

também conhecidos como “reservas de explotação” (safe yield), representam o volume máximo 

de água que pode ser explotado de um aquífero sem prejudicar o manancial (Custodio & 

Llamas, 1983), constituídas pelas reservas reguladoras e parte das reservas permanentes 

(Feitosa, 2008). No entanto, este conceito de safe yield ainda é bastante discutido entre diversos 

autores. Segundo Bredehoeft (1997) e Sophocleous (1997), este conceito é falho e pode ser 

insustentável a longo prazo, uma vez que não consideram de forma adequada a interação entre 

aquíferos, os efeitos a longo prazo (variações climáticas) e os impactos ambientais. Os autores 

defendem a ideia de sustentabilidade (sustainability) e que uma produção sustentável 

(sustainable yield) deve ser inferior a recarga do aquífero, levando em consideração aspectos 

socioeconômicos e ambientais. 

As reservas podem ser classificadas, segundo Costa (1998), em reguladoras, 

permanentes ou totais (Figura 1.4.1).  

 As reservas reguladoras são aquelas destinadas ao uso sem prejuízo ao aquífero e 

constituem o volume de água livre armazenada que varia com a sazonalidade, onde a 

recarga do aquífero é procedida por infiltração direta das águas das chuvas.  

 As reservas permanentes representam o volume de água subterrânea que não é alterado 

em função da variação da superfície potenciométrica, estão localizadas na zona saturada 

e devem ser consideradas estratégicas. As reservas permanentes podem apresentar-se 

sob diferentes circunstâncias, constituindo dois componentes distintos: o volume 

armazenado sob pressão (onde leva-se em consideração o parâmetro coeficiente de 

armazenamento “S”) para os casos de aquíferos confinados e o volume de saturação 
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(onde é considerado o parâmetro porosidade efetiva “ne”) para os casos de aquíferos 

livres. 

 As reservas totais são representadas pela totalidade d’água existente no sistema 

aquífero, constituindo assim, o volume agregado das reservas reguladoras e 

permanentes. 

 

Figura 1.4.1 – Esquematização das reservas reguladoras, permanentes e totais (modificado de Costa, 1998). 

A explotação de água subterrânea de um aquífero em quantidades superiores ao volume 

da reserva reguladora pode levar a um rebaixamento excessivo do nível estático e afetar de 

forma negativa a reserva permanente, que deveria ser considerada estratégica, podendo assim 

causar riscos ao manancial e comprometer o abastecimento de água.  

Na avaliação de reservas hidrogeológicas um parâmetro preponderante diz respeito à 

espessura da zona saturada, valores estes que são costumeiramente obtidos a partir de 

informações de poços na área. Entretanto, por vezes, tais poços não estão espacialmente bem 

distribuídos ao longo da área de interesse, de modo que a ausência destas informações pode 

comprometer uma avaliação mais realista de reservas hidrogeológicas.  

Dentro deste contexto, os métodos geofísicos, notadamente o método da 

eletrorresistividade, são comumente empregados com a finalidade de fornecer informações 

adicionais em áreas como estas, permitindo inferir valores de espessura do aquífero de forma 

rápida e a um baixo custo. Dessa forma, a integração de dados de poços e geofísicos permitem 

uma avaliação de reservas hidrogeológicas com um maior grau de confiabilidade. No entanto, 

um outro parâmetro ainda deve ser levado em consideração, o qual está relacionado à 

determinação da geometria da zona saturada, ressaltando-se aqui a influência de uma 

compartimentação estrutural da formação aquífera. Assim, estudos estruturais são 
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extremamente necessários e indispensáveis para uma caracterização do arcabouço estrutural da 

área e, por conseguinte, a definição da geometria do aquífero. 

Dentro deste contexto, estudos para avaliação de reservas hidrogeológicas são 

primordiais, com o intuito de evitar a superexploração de aquíferos, bem como, podem auxiliar 

em um melhor planejamento do abastecimento público e privado d’água, contribuindo assim 

para não degradação desse importante recurso. 

1.5 – Materiais e Métodos 

De forma geral, este trabalho pode ser dividido em 3 fases distintas:  

 Na primeira fase, “Pré-Campo”, foram realizados os trabalhos iniciais relacionados à 

revisão bibliográfica dos materiais disponíveis sobre a área (livros, artigos, teses, dissertações 

e relatórios), indispensáveis para um melhor embasamento técnico-científico; uma atualização 

do mapa geológico e das vias de acesso à área investigada, além de uma análise morfotectônica 

preliminar; uma seleção de todos os perfis de poços tubulares que atingiam o embasamento 

hidrogeológico, disponíveis no banco de dados hidrogeológicos, que cobriam a área de estudo; 

por fim, todo o planejamento necessário para locação e execução das sondagens elétricas 

verticais (SEV); 

 Na segunda fase, foram executados os trabalhos de campo, os quais incluíram visitas à 

afloramentos e localização de poços utilizados na interpretação das sondagens elétricas, bem 

como a execução das SEV planejadas anteriormente; 

 A fase final compreendeu a etapa de interpretação dos dados de campo associada à 

integração de todos os dados obtidos (geológicos, geofísicos e geomorfológicos), a confecção 

dos mapas de espessura saturada e topográficos, perfis hidrogeofísicos e uma análise tectono-

estrutural regional na região da bacia, informações estas subsidiaram o cálculo das reservas 

hidrogeológicas do Aquífero Barreiras na região do baixo do curso Rio Maxaranguape. 

Diante do exposto, a presente pesquisa foi desenvolvida com base na integração de 

dados geofísicos, provenientes da interpretação de sondagens elétricas verticais executadas na 

área, dados hidroestratigráficos e litológicos de perfis de poços tubulares (inseridos no banco 

de dados hidrogeológicos do Dptº de Geofísica da UFRN), imagens SRTM (topografia), bem 

como informações bibliográficas, cartográficas e produtos de sensoriamento remoto 

disponíveis sobre a área. 
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2.1 – Geologia e Estratigrafia Regionais  

Neste capítulo serão abordados os contextos geológicos regionais (em termos de 

litoestratigrafia e do contexto tectono-estrutural regional) e hidrogeológicos da área estudada, 

fundamentados na revisão da bibliografia disponível sobre área e informações disponibilizadas 

pela CAERN e FUNASA, bem como as empresas privadas Hidropoços Ltda e Aquonsult 

Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda, que atuam na perfuração e descrição de 

poços. 

2.1.1 – Contexto litoestratigráfico regional 

Do ponto de vista de pesquisas hidrogeológicas, a litoestratigrafia regional, em um 

contexto do Estado do Rio Grande do Norte, é caracterizada por duas sequências (Bezerra, 

1998; Lucena, 2005): uma basal não aflorante formada pelo embasamento cristalino e rochas 

sedimentares mesozóicas, e uma aflorante (topo da sequência) formada por rochas sedimentares 

e sedimentos cenozóicos (Figura 2.2.1.1). Ambas serão descritas nas seções a seguir. 

 

Figura 2.1.1.1 – Litoestratigrafia regional e as sequências aflorante e não-aflorante. 

2.1.1.1 – Sequência litoestratigráfica não aflorante 

A sequência não aflorante é constituída pelo embasamento cristalino, representado por 

rochas ígneas e metamórficas como granitos, gnaisses, migmatitos e granodioritos do 
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Complexo Caicó (Bezerra et al.,1993). Sobrepondo as o embasamento cristalino encontra-se 

rochas sedimentares mesozóicas da bacia costeira (Figura 2.1.1.1.1), constituídas por uma 

unidade basal de natureza arenítica e outra de natureza carbonática no topo, com intercalações 

areníticas, correlacionáveis às Formações Açu e Jandaíra da Bacia Potiguar, respectivamente 

(Costa, 1971; IPT, 1982; Lucena, 2005).  

 

Figura 2.1.1.1.1 – Coluna estratigráfica simplificada com as unidades da sequência não-aflorante. 

2.1.1.2 – Sequência litoestratigráfica aflorante 

A sequência aflorante, segundo Lucena (2005), é constituída por rochas sedimentares 

cenozóicas de idade terciária-quaternárias, representadas pela Formação Barreiras, além de 

coberturas sedimentares quaternárias. 

A Formação Barreiras, constituída litologicamente por rochas clásticas envolvendo 

desde argilitos a conglomerados com predominância de arenitos argilosos (Lucena, 1993; 

Balsamo et al., 2010), encontra-se sobre as unidades mesozóicas da coluna estratigráfica e 

compreende a base da sequência aflorante (Nogueira, 1982). Os sedimentos consolidados da 

Formação Barreiras ocorrem em boa parte da área de estudo (baixo curso da bacia), sejam 

encobertos por uma cobertura eluvial areno-argilosa pouco espessa ou aflorando na porção leste 

da bacia, sendo facilmente observados nas falésias (Figura 2.1.1.2.1). 
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Figura 2.1.1.2.1 - Falésia localizada no litoral leste da área, constituída dominantemente por arenitos argilosos 

intercalados por argilitos, além de concreções ferruginosas na porção basal. 

Coberturas sedimentares quaternárias encontram-se, na coluna estratigráfica, 

sobrepostas à Formação Barreiras, sendo representadas principalmente por campos de dunas 

(fixas e móveis), beachrocks, coberturas arenosas, sedimentos de praia, depósitos aluvionares 

(aluviões) e de mangues (Figura 2.1.1.2.2). 

 

Figura 2.1.1.2.2 – Coluna estratigráfica simplificada com as unidades da sequência não-aflorante. 

Em termos de unidades aflorantes, os beachrocks são formados a partir da cimentação 

de sedimentos areníticos por carbonato de cálcio, apresentam uma granulometria variada, cor 
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escura e são compostos basicamente por grãos de quartzo, feldspatos, bioclastos e fragmentos 

de conchas (Cabral Neto, 2011). Também conhecidos como arenitos de praia, estão associados 

a variações no nível do mar e presentes na região costeira em diversos pontos do litoral leste do 

estado, formando faixas paralelas a linha de costa e alinhadas numa direção predominantemente 

norte-sul (Lucena, 1999).  

Os campos de dunas ocupam parte dos extremos nordeste e leste do estado, apresentam 

uma litologia composta por areias quartzosas bem selecionadas com coloração variando de 

branca a amarelo-avermelhada, nos casos de dunas fixas, e coloração clara, nos casos de dunas 

móveis (Morais, 2011). Estão diretamente associados aos depósitos eólicos litorâneos de 

paleodunas (dunas inativas ou fixas) e depósitos litorâneos de praia e dunas móveis, ocorrem 

sob forma de elevações bem definidas e geralmente são condicionados à direção dos ventos.  

As coberturas arenosas são constituídas por areias quartzosas de granulometria média, 

grau de seleção moderada, coloração branco-acinzentada e apresentam-se sob uma forma 

rebaixada e plana (depressões), onde ocasionalmente se instalam algumas lagoas (Lucena, 

2005). 

Os sedimentos de praia estão limitados à própria linha de costa, e litologicamente 

apresentam composição arenosa quartzosa, contendo, normalmente, fragmentos de conchas 

calcáreas, com granulometria média e bom grau de seleção (Morais, 2011). 

Os depósitos aluvionares (aluviões) correspondem as superfícies planas e baixas 

situadas nas margens dos rios e riachos, ocorrendo notadamente no baixo curso do vale do Rio 

Maxaranguape e às margens do Riacho Riachão. Tais depósitos são constituídos por sedimentos 

arenosos quartzosos inconsolidados com granulometria bastante variável (desde siltes a 

matacões) além de sedimentos argilosos. Já os depósitos de mangues são compostos por 

sedimentos escuros com material argiloso e matéria orgânica, e na área de estudo ocorrem 

principalmente na desembocadura do Rio Maxaranguape (Morais, 2011).  

2.1.2 – Contexto geológico tectono-estrutural regional 

A Formação Barreiras, ao longo de todo o litoral nordeste brasileiro, foi fortemente 

influenciada por processos neotectônicos rúpteis (Nogueira et al., 2005; Rossetti et al, 2011), 

cuja intensidade variou ao longo de sua história geológica. Estudos de caráter estrutural já foram 

realizados no litoral leste do estado (Lucena e Queiroz, 1996; Lucena et al, 2006 e Nogueira et 

al., 2006), evidenciando a influência da estruturação regional na compartimentação do Aquífero 

Barreiras e, por sua vez, na variação das espessuras saturadas do mesmo. Autores como Bezerra 
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(1998), Coriolano et al. (1999) e Lucena et al. (2006), revelaram o arcabouço tectono-estrutural 

da faixa litorânea leste do Estado do Rio Grande do Norte com uma estruturação regional 

assinalando duas direções principais: NE-SW e NW-SE, definidas a partir de alinhamentos 

morfotectônicos e da caracterização de falhas.  

Muitas das bacias sedimentares costeiras brasileiras são resultados de sucessivos 

eventos tectônicos e foram influenciadas pelas falhas que afetaram o embasamento cristalino 

durante o tectonismo atuante desde o Jurássico superior (Matos, 1992). A Bacia Potiguar, na 

porção oriental do estado do Rio Grande do Norte, é estruturalmente controlada por dois 

eventos tectônicos que resultaram em falhas transcorrentes com direções, predominantemente, 

NE-SW e NW-SE (Nogueira et al. (2006): 

 um evento mais antigo, ocorrido entre o Paleoceno e o Mioceno, com direção de 

compressão máxima inicial N-S; 

 e outro evento mais recente, com idade que varia do Mioceno ao Holoceno, onde o 

esforço compressivo máximo apresenta uma direção preferencial E-W (σ1) e o esforço 

distensivo apresenta uma direção N-S (σ3), resultante do empurrão da cadeia meso-

oceânica.  

Autores como Bezerra & Vita-Finzi (2000) e Bezerra et al (2001) deduziram que a 

compressão máxima E-W (deformação rúptil mais recente) estava associada a movimentos 

transcorrentes e normais. Estes movimentos foram diretamente relacionados ao soerguimento 

e subsidência de blocos estruturais e são marcados por falhas nas direções NW (sinistrais) e NE 

(dextrais), onde esta compressão E-W representa o campo de tensões atuais (figura 2.1.2.1.B).  

Apesar de conhecido o campo de tensões de trend E-W e suas componentes 

transcorrentes, ressalta-se que a direção e magnitude das tensões podem variar dentro da bacia 

e no embasamento de acordo com profundidade, de modo que, para as profundidades estudadas 

(dezenas a centena de metros) o meio sofre uma maior influência das componentes normais, 

como observou Reis et al. (2013). Segundo os mesmos autores, na Bacia Potiguar, o gradiente 

de tensão horizontal máximo é menor a profundidades mais rasas (inferiores a 2000m) e está 

condicionado a um regime de falhas normais, enquanto que em profundidades maiores (2500 a 

4000m) foi estimado um gradiente de tensão horizontal máximo mais proeminente e um regime 

de tensões transcorrente. Na porção oeste da bacia a tensão horizontal máxima é orientada a 

NW-SE, e na porção central e leste da bacia a E-W ao longo de toda a linha de costa. Desta 

forma, para efeito de cálculo de reservas hidrogeológicas, considerando que o aquífero está 

localizado a profundidades da ordem de dezenas de metros e encontra-se compartimentado em 
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blocos estruturais, será levado em consideração apenas a influência das componentes verticais 

das falhas normais (rejeitos verticais), desconsiderando assim as componentes transcorrentes. 

Este sistema de falhas nas direções NE e NW, possivelmente controla a formação das 

principais redes de drenagens, além de ser um dos responsáveis pelas variações de espessura 

do aquífero, associados ao possível processo de soerguimento e rebaixamento relativo do 

embasamento (Lucena, 2005). Tais estruturas podem estar associadas a um certo paralelismo 

observado entre os principais rios que deságuam no litoral leste potiguar, a exemplo dos rios 

Maxaranguape e Ceará-Mirim. Algumas feições geomorfológicas observadas na área, como 

deflexões abruptas nos rios, aspecto alongado e alinhamento de lagoas segundo um trend 

estrutural, representam algumas das assinaturas tectônicas da área e ressaltam a importância de 

uma análise geomorfológica como ferramenta importante para uma caracterização estrutural. 

Um mapa geológico com falhas indiscriminadas nas direções NW e NE, proposto por 

Angelim et al. (2006), destacando a área do Maxaranguape, é mostrado na figura 2.1.2.1.A. 

 

Figura 2.1.2.1 – A) Mapa geológico com falhas nas direções NW e NE (adaptado de Angelim et al., 2006.), 

destacando a área de estudo. B) Campo de tensões atuante no litoral leste do estado. 

2.2 – Contexto Hidrogeológico 

No contexto hidrogeológico, a área de estudo, particularmente, reveste-se de grande 

importância, tendo em vista tratar-se de uma reserva hídrica superficial e subterrânea 

estratégica, inclusive para a capital Natal. Segundo Lucena (2005), aproximadamente 80% do 

abastecimento de água dos municípios do litoral leste do estado é realizado a partir do aquífero 

em questão, o qual se destina tanto para o consumo humano como para o uso industrial e 
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agricultura irrigada. O mesmo cobre uma área de aproximadamente 4870km2 no estado do Rio 

Grande do Norte, limitada ao norte pelo município de Touros, ao sul pelo estado da Paraíba, a 

oeste pelo contato com as rochas do embasamento cristalino e a oeste pelo Oceano Atlântico. 

O contexto hidrológico local é representado pelo Aquífero Barreiras (referente à hidrologia 

subterrânea local) e a bacia hidrográfica do Rio Maxaranguape (que compõe a hidrologia 

superficial).  

O Aquífero Barreiras (num contexto do estado do Rio Grande do Norte) é limitado na 

sua porção inferior pelo embasamento hidrogeológico, representado pelo topo da sequência 

carbonática mesozóica não-aflorante, composto basicamente por rochas sedimentares areno-

argilosas a argilosas com cimentação calcífera, estas com reduzida condutividade hidráulica 

(Lucena, 2005 e Silva et al., 2014). Sobrepondo-se ao embasamento do aquífero são 

encontradas, predominantemente, sequências arenosas com a presença de lentes argilosas, 

características da formação aquífera Barreiras, sendo o caráter hidráulico geral do aquífero 

considerado como livre, embora com semi-confinamentos localizados (IPT, 1982; Lucena, 

1999). Na região litorânea, a norte da capital Natal (área da Bacia do Rio Maxaranguape), o 

aquífero apresenta um caráter predominantemente livre, enquanto que nas áreas mais ao sul de 

Natal foram também observadas a ocorrência de aquíferos semi-confinados e suspensos (IPT, 

1982). Capeando o aquífero destacam-se os sedimentos de praias e aluvionares e coberturas 

arenosas, além dos campos de dunas, sendo os dois últimos considerados importantes zonas de 

recarga por infiltração das águas pluviais, em razão da sua alta porosidade e condutividade 

hidráulica e baixo índice de escoamento superficial. Por este motivo, alguns autores utilizam o 

termo “Aquífero Dunas-Barreiras” (Melo et al., 1994; Righetto & Rocha, 2005; Cabral & 

Righetto, 2009). No entanto, para este estudo será empregado o termo “Aquífero Barreiras”, 

considerando que o aquífero não é caracterizado, na totalidade da área de estudo, pela 

ocorrência de formações dunares. 

No tocante às potencialidades hidrogeológicas do aquífero em questão, suas vazões de 

explotação podem variar bastante em virtude de fatores litológicos e em função das variações 

de espessura da zona saturada. Estudos realizados no nordeste do Brasil observaram que 

variações na espessura do aquífero estavam associadas à uma estruturação regional, exercendo 

forte influência no contexto hidrogeológico (Lucena et al., 2006; Lucena et al., 2013; Morais, 

2011). Em áreas de maior espessura do aquífero foram observadas as mais altas vazões de 

explotação, atingindo valores de até 150 m3/h, especialmente quando associadas a litologias de 

composição mais arenosa (Lucena, 2005; Morais, 2011). Vazões de explotação mais reduzidas 

foram associadas a diversas causas, dentre elas, menores valores de espessura da zona saturada 
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e rochas com composição litológica mais argilosa. Testes de bombeamento realizados na área, 

por Melo et al., (2013), permitiram avaliar parâmetros como condutividade hidráulica e 

transmissividade, onde foram obtidos valores médios de 1,0x10-4 m/s e 3,0x10-3 m2/s, 

respectivamente, considerando o condicionamento livre do aquífero. Estudos de natureza 

petrofísica realizados por Silva et al., (2014) em amostras da Formação Barreiras obtiveram 

valores médios representativos de porosidade efetiva de 7,6%. 

Segundo dados do IPT (1982) e Melo et al (2013), o fluxo subterrâneo freático dos 

principais rios que cortam a bacia costeira leste está condicionado ao aquífero, sendo 

considerada a zona de recarga nos domínios dos tabuleiros e os vales dos rios e riachos, 

principalmente o Rio Maxaranguape e o Riacho Riachão, as zonas de descarga do aquífero.  

A figura 2.2.1, apresenta o perfil litológico-construtivo representativo de um dos poços 

utilizados na área, onde são observadas das variações litológicas em subsuperfície, desde os 

sedimentos arenosos da zona não saturada até o embasamento hidrogeológico, representado 

pelo arenito com cimentação calcífera. 

 

Figura 2.2.1 - Perfil litológico-construtivo de um poço tubular representativo da área, destacando as variações 

litológicas correspondentes as zonas não saturada, saturada e o embasamento hidrogeológico.
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A integração dos métodos empregados no presente trabalho fundamenta-se na aplicação 

conjunta de técnicas de caracterização e investigação geológica (análise morfotectônica e 

litoestratigráfica em correlações de perfis de poços e mapas geológicos disponíveis), 

hidrogeológica (arcabouço hidrogeológico), geofísica aplicada (eletrorresistividade), bem 

como informações bibliográficas da área. 

3.1 – Eletrorresistividade 

O método geofísico da eletrorresistividade, face à sua reconhecida aplicabilidade na 

pesquisa de águas subterrâneas (Kirsch, 2009; Mota & Rosales, 2010), foi adotado com vistas 

a estimar valores de espessura do aquífero e profundidade do topo do embasamento 

hidrogeológico, suprindo informações, em locais de poucos ou ausência de poços com perfis 

litológicos-construtivos disponíveis. Para isto foi empregada a técnica de sondagem elétrica 

vertical (SEV), segundo o arranjo de eletrodos do tipo Schlumberger. 

3.1.1 – Princípios básicos 

O princípio básico do método consiste na aplicação de uma corrente elétrica artificial, 

contínua ou alternada, no solo por meio de um eletrodo localizado na superfície, com o objetivo 

de medir o potencial elétrico gerado nas proximidades do fluxo de corrente (usando um 

equipamento denominado eletrorresistivímetro). Utilizando um par de eletrodos de corrente (A-

B) e um par de eletrodos de potencial (M-N), pode-se obter a diferença de potencial gerada, 

sendo possível associa-la à resistividade aparente das rochas em subsuperfície e, 

posteriormente, relacionar com variações litológicas, fraturamentos, saturação e contaminação 

dos solos. 

Partindo do princípio da Lei de Ohm (Equação 01), que define que o produto entre a 

resistência elétrica R e a corrente elétrica 𝒊 é proporcional ao potencial elétrico 𝑽, é possível 

obter a equação da resistividade. 

𝑽 = R . 𝒊 (Equação 01) 

Por sua vez, a resistência R de um material é dada em função da geometria do seu corpo 

e sua resistividade ρ, conforme a equação 02, abaixo, onde 𝑨 é a seção transversal e 𝑳 o 

comprimento, considerando um corpo cilíndrico e homogêneo, como mostrado na figura 

3.1.1.1.  

R = ρ . (
𝑳

𝑨
) (Equação 02) 
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Figura 3.1.1.1 - Modelo esquemático de uma resistência elétrica de formato cilíndrico (modificado de HALLIDAY 

et al, 2012). 

Ao substituir a equação (02) na equação (01), é possível obter a equação da resistividade 

(Equação 04), isolando ρ da equação 03. A razão (
𝑳

𝑨
) está relacionada ao fator geométrico 𝐤 

do corpo. Para o caso de uma investigação geoelétrica o fator geométrico varia de acordo com 

o tipo de arranjo (geometria dos eletrodos) utilizado durante a aquisição. 

𝑽 = 𝛒 . (
𝑳

𝑨
) . 𝒊 (Equação 03) 

𝛒 = (
𝑽

𝒊
).(

𝑨

𝑳
) (Equação 04) 

Para uma investigação vertical de resistividade é necessário entender o comportamento 

das linhas equipotenciais após a aplicação de uma corrente elétrica no solo. Utilizando a 

equação 03, é possível medir o potencial elétrico 𝑽 (Equação 05), gerado por uma fonte de 

corrente, em um determinado ponto localizado a uma distância 𝒓 do eletrodo de corrente, onde 

𝑨 é considerado como a área de uma semi-esfera (𝟐𝛑𝒓𝟐) (Figura 3.1.1.2). 

𝑽 = 𝛒 . (
𝐫

𝟐𝛑𝒓𝟐) . 𝒊 = (
𝛒𝒊

𝟐𝛑𝐫
) (Equação 05) 

 
Figura 3.1.1.2 – Ilustração da aplicação de uma corrente elétrica através de um eletrodo de corrente (em vermelho) 

e o comportamento das linhas equipotenciais (modificado de HALLIDAY et al, 2012). 
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Na prática são utilizados, usualmente, dois eletrodos de corrente (A e B) e dois eletrodos 

de potencial (M e N), sendo assim, possível determinar a diferença de potencial entre os 

eletrodos M e N, como visualizado nas figuras 3.1.1.3.A e 3.1.1.3.B. 

 

Figura 3.1.1.3 – A) Ilustração do comportamento das linhas de corrente e equipotenciais durante uma investigação 

vertical de resistividade, utilizando dois eletrodos de corrente (em vermelho) e dois eletrodos de potencial (em 

azul) (modificado de HALLIDAY et al, 2012); B) Distribuição dos eletrodos de corrente (A e B) e de potencial 

(M e N) em campo. 

A partir de diferença entre as medidas de potencial nos eletrodos M e N, em relação aos 

eletrodos de corrente A e B, pode-se mensurar a diferença de potencial ∆𝑽 (Equação 06). 

∆𝑽 = 𝑽M – 𝑽N (Equação 06) 

Com objetivo de encontrar o potencial elétrico nos eletrodos M e N (𝑽M e 𝑽N, 

respectivamente), substitui-se a equação (05) nas equações (07) e (08). 𝑽M
A

 e 𝑽M
B são os 
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potenciais medidos no eletrodo M devido à injeção de corrente nos eletrodos A e B, 

respectivamente e, analogamente, para 𝑽N
A

 e 𝑽N
B. 

𝑽M = 𝑽M
A

 + 𝑽M
B (Equação 07)        𝑽M = 

𝛒𝒊

𝟐𝛑
(

𝟏

𝑨𝑴
−

𝟏

𝑩𝑴
) 

𝑽N = 𝑽N
A

 + 𝑽N
B (Equação 08)     𝑽N = 

𝛒𝒊

𝟐𝛑
( 

𝟏

𝑨𝑵
−

𝟏

𝑩𝑵
) 

Assim, a equação geral da diferença de potencial entre os eletrodos M e N será dada 

pela equação (09): 

∆𝑽 = 
𝛒𝒊

𝟐𝛑
( 

𝟏

𝑨𝑴
−

𝟏

𝑩𝑴
− 

𝟏

𝑨𝑵
+

𝟏

𝑩𝑵
) (Equação 09) 

Isolando 𝛒 obtém-se a resistividade do semi-espaço em subsuperfície (Equação 10): 

𝛒 = (
∆𝑽

𝒊
) . 𝟐𝛑 (  

𝟏

𝑨𝑴
−

𝟏

𝑩𝑴
− 

𝟏

𝑨𝑵
+

𝟏

𝑩𝑵
)-1 (Equação 10) 

Onde 𝐤 = 𝟐𝛑 (  
𝟏

𝑨𝑴
−

𝟏

𝑩𝑴
− 

𝟏

𝑨𝑵
+

𝟏

𝑩𝑵
)-1 (Equação 11) é o fator geométrico, e depende 

do arranjo e disposição dos eletrodos. 

Nesse contexto, conhecendo-se a intensidade da corrente elétrica utilizada, a diferença 

de potencial medida e a geometria de distribuição dos eletrodos, partindo da Lei de Ohm, é 

possível calcular a resistividade do semi-espaço em subsuperfície, a partir da equação (12): 

𝛒 = 𝐤 (
∆𝑽

𝒊
) (Equação 12) 

3.1.2 – Técnica da Sondagem Elétrica Vertical (SEV) 

O método da eletrorresistividade pode ser empregado com diferentes técnicas, como por 

exemplo, a Sondagem Elétrica Vertical. A SEV (Figura 3.1.2.1) consiste na investigação das 

variações de resistividade em função da profundidade, considerando um ponto central do 

arranjo, permitindo determinar as espessuras e resistividade aparente das camadas em 

subsuperfície (Orellana, 1972). A profundidade de investigação depende de fatores como 

resistividade elétrica das rochas em subsuperfície, tipo de arranjo adotado, abertura dos 

eletrodos, dentre outros. À medida que aumenta a distância entre os eletrodos de corrente (AB) 

comumente aumenta também a profundidade de investigação.  
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Figura 3.1.2.1 – Esquema geométrico da técnica da SEV, segundo o arranjo Schlumberger. 

Na técnica SEV, os eletrodos são deslocados simetricamente em relação a um ponto 

central fixo, permitindo a investigação de resistividade elétrica em profundidade abaixo do 

ponto central. Como resultado da SEV, pode-se obter uma curva de resistividade aparente em 

função da abertura dos eletrodos de corrente (Figura 3.1.2.2). 

 

Figura 3.1.2.2 – Curva de resistividade aparente. O círculo branco na legenda refere-se ao dado de resistividade 

aparente medido em campo, enquanto que a curva vermelha e as linhas azuis são, respectivamente, a curva 

interpretada e as camadas geoelétricas. O quadro representa o modelo geoelétrico interpretado, onde o número de 

camadas é indicado por N; ρ é a resistividade; h e d, referem-se a espessura da camada e a profundidade, 

respectivamente; a zona não saturada (resistividades superiores a 1100Ω.m - verde), zona saturada (resistividades 

entre 140Ω.m e 1100Ω.m - azul) e o embasamento geoelétrico condutivo (resistividade inferior a 140Ω.m - rosa) 

estão associados aos horizontes geoelétricos interpretados; 

3.1.3 –Arranjo Schlumberger 

O arranjo Schlumberger é um arranjo de eletrodos bastante empregado em 

levantamentos de Sondagem Elétrica Vertical, moderadamente sensível a variações verticais e 
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horizontais de resistividade, sendo comumente utilizado para investigar geologias consideradas 

mais complexas. 

No arranjo Schlumberger, os quatro eletrodos são dispostos em linha, sendo os eletrodos 

de potencial (MN) colocados entre os eletrodos de corrente (AB) e distribuídos simetricamente 

em relação a um ponto central (Figura 3.1.3.1), mantendo o espaçamento MN menor ou igual 

que a distância AB/5. Uma corrente elétrica é injetada diretamente no solo por meio dos 

eletrodos de corrente (AB), obtendo-se uma resposta na forma de diferença de potencial, 

medida pelos eletrodos de potencial (MN). O espaçamento entre os eletrodos de corrente (AB) 

tende a um aumento gradual, visando investigar diferentes profundidades. Contudo, quando os 

valores da diferença de potencial estão mais baixos, há uma tendência que ocorra uma 

imprecisão das medidas. Para isso é necessária a correção desse efeito, utilizando uma operação 

denominada “embreagem”. A operação consiste em aumentar a precisão dos valores de ΔV a 

partir do afastamento dos eletrodos MN (mantendo-se fixo os eletrodos AB), realizando duas 

leituras da diferença de potencial: uma mantendo o espaçamento MN inicial e outra com o 

espaçamento MN maior. Em seguida reduz o espaçamento dos eletrodos AB à medida anterior, 

repetindo a leitura já com o novo espaçamento MN. Assim, são plotados no gráfico alguns 

segmentos de curva, aproximadamente paralelos, relacionados a cada “embreagem” realizada. 

 

Figura 3.1.3.1 – Esquema geométrico do arranjo Schlumberger, onde “a” é a distância entre os eletrodos de 

potencial e “b” a distância entre os eletrodos A e M ou N e B. 

A partir dos valores registrados de corrente elétrica e potencial é possível se estimar a 

resistividade aparente do meio imageado. Para o cálculo da resistividade aparente no arranjo 

Schlumberger, utiliza-se o fator geométrico Ks (fator geométrico K segundo o arranjo 

Schlumberger - Equação 13) partindo da equação (11). (AM=distância entre o eletrodo A e o 

eletrodo M; analogamente para AN, BM e BN;). 

𝐤s=[
2π

(
1

𝐴𝑀
)−(

1

𝐵𝑀
)−(

1

𝐴𝑁
)+(

1

𝐵𝑁
) 

]=[
2π

(
1

𝑏
)−(

1

𝑎+𝑏
)−(

1

𝑎+𝑏
)+(

1

𝑏
) 

]=[
2π

(
2

𝑏
)−(

2

𝑎+𝑏
) 

]={
2π

⌈
2𝑎+2𝑏−2𝑏

𝑏(𝑎+𝑏)
⌉ 
}=[

2π
2𝑎

𝑏(𝑎+𝑏)
 
]= 

2πb(a+b)

2𝑎
 

𝐤s = 
𝛑𝐛 (𝐛+𝐚) 

𝒂
  (Equação 13) 
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Assim, a resistividade aparente é dada pela equação (14): 

𝛒s = 
𝛑𝐛 (𝐛+𝐚) 

𝒂
. (

∆𝑽

𝒊
) (Equação 14) 

3.1.4 – Sondagem de Calibração 

Tendo em vista a inexistência de perfis elétricos de poços (well-logging), que 

fornecessem valores de resistividades in situ das camadas, bem como minimizasse as diversas 

ambiguidades inerentes à interpretação das curvas de resistividade, foi executada uma 

sondagem elétrica de calibração. Neste contexto, a mesma possibilita a caracterização dos 

horizontes geoelétricos associados a uma determinada litologia conhecida (obtida a partir do 

perfil litológico-construtivo de poço). Na sondagem de calibração é definido o número de 

camadas e fixados os valores de suas espessuras no modelo geoelétrico (informações estas 

obtidas a partir do perfil do poço), estimando-se os valores de resistividade das camadas do 

modelo, de maneira a ajustar a curva interpretada à curva de campo. Deste modo, obtêm-se um 

modelo geoelétrico (resistividade x espessura) com vínculos litoestratigráficos e 

hidrogeológicos incorporados, que subsidia a interpretação quantitativa das demais sondagens 

elétricas verticais. No presente trabalho, o poço tubular PT-04 BMA (16), adjacente à SEV03, 

foi utilizado na sondagem de calibração (Figura 3.1.4.1), a qual será apresentada nos resultados 

do artigo indexado (vide capítulo 4).  

 

Figura 3.1.4.1 – Localização do poço tubular PT-04 BMA (16) utilizado na sondagem de calibração, adjacente à 

SEV03. 
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3.1.5 – Aquisição dos dados 

Os dados de SEV foram adquiridos em duas etapas de campo realizadas em Maio de 

2014 (11 SEV) e Agosto de 2015 (6 SEV). Utilizando um resistivímetro do tipo 

TERRAMETER SAS 300C (ABEM), foram executadas 17 sondagens elétricas verticais com 

abertura máxima de AB=1200m (Tabela 3.1.5.1), segundo o arranjo Schlumberger. O 

procedimento de embreagem foi realizado com a abertura dos eletrodos AB/2 iguais a 40m, 

100m e 300m. As SEV foram distribuídas de forma a cobrir toda a área de estudo, buscando 

assim, suprir a falta de informações nas regiões onde não havia a presença poços (Figura 

3.1.5.1). Como resultado foram obtidas curvas de resistividade aparente para cada sondagem 

elétrica (gráfico bi-logarítmico de ρa x AB/2).  

Tabela 3.1.5.1 – Espaçamento em metros entre os eletrodos de corrente (AB) e de potencial (MN). As embreagens 

foram executadas com aberturas de AB/2 iguais a 40m, 100m e 300m. 
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Foram utilizados dados hidroestratigráficos e litológicos de 21 perfis de poços tubulares 

(Figura 3.1.5.1), fornecidos pela CAERN, FUNASA, Hidropoços Ltda e Aquonsult Consultoria 

e Planejamento Hidrogeológico Ltda, inseridos no banco de dados hidrogeológicos do 

Departamento de Geofísica da UFRN. Inicialmente foram selecionados todos os poços que 

seccionavam totalmente a formação aquífera e atingiam o embasamento hidrogeológico. No 

entanto, devido à ausência de poços desta natureza em algumas regiões da área de estudo, 

especialmente na costa leste, foram selecionados cinco poços com profundidade superior a 50m 

(poços 17 a 21), mesmo não atingindo o embasamento. Assim, dados de poços juntamente com 

os modelos interpretativos das SEV, foram submetidos a um tratamento geoestatístico 

(interpolação e gridagem), usando o software Surfer, versão 9 (Surfer, 2010), que subsidiou a 

elaboração do mapa de espessura do aquífero. Os perfis de todos os poços tubulares utilizados 

são apresentados no Capítulo 7 – ANEXO. 

A partir do monitoramento do nível estático de 4 poços distribuídos na área (agosto de 

2013 a agosto de 2014), foi observada uma variação máxima de 1,3m, em função da 

sazonalidade (Vide Capítulo 7 - ANEXO). Devido esta pequena variação do nível estático 

observada, resultante da baixa influência sazonal, não foi levado em consideração os períodos 

de aquisição, tanto dos dados de poços quanto das SEV, já que não apresentam uma 

interferência significativa nos resultados.  

 

Figura 3.1.5.1 - Mapa de localização de poços e SEV dentro da área de estudo. 
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3.1.6 – Processamento dos dados geoelétricos  

Nesta etapa do trabalho, após a aquisição dos dados em campo, os mesmos passaram 

por um processo de inversão no qual foi assumido o seguinte modelo geoelétrico, compatível 

com a realidade geológica regional: 

i. O subsolo é constituído por uma sequência de camadas com espessuras (Ei) finitas, 

excetuando-se a última que é dada como infinita; 

ii. Cada camada é admitida como sendo eletricamente homogênea e isotrópica, sendo 

caracterizada por uma resistividade (ρi); 

iii. As interfaces de separação entre as camadas são planas e paralelas à superfície do 

terreno. 

A inversão pode ser definida como o processo matemático aplicado para obter-se um 

modelo que se ajuste bem aos dados observados. O método de inversão busca 

fundamentalmente encontrar um modelo com respostas que estejam em consenso com os dados 

medidos. Em termos de inversão de dados de SEV (1D), segundo Ward (1990), o método 

consiste em calcular uma curva teórica (modelo) e compará-la com a curva de campo (dado 

medido). Para um mesmo conjunto de dados há uma grande variedade de modelos cujas 

resistividades calculadas se aproximam dos valores medidos, no entanto, a inversão pode muito 

bem convergir para valores que não representam o modelo geológico local. Tendo em vista 

estas ambiguidades, é possível minimizar este problema variando os parâmetros do modelo 

inicial, tomando como base: os intervalos obtidos na sondagem de calibração, observações 

feitas em campo, informações obtidas a partir dos dados de poços e o conhecimento prévio da 

geologia da região. Desta forma, camadas geoelétricas são associadas a estratos geológicos, a 

partir da variação do parâmetro físico resistividade (ρ) em função da profundidade. 

Os dados de campo (SEV) foram processados e interpretados através do software 

IPI2Win (Geoscan-M Ltda), versão 2.1 (Bobachev et al., 2000), e passaram por um processo 

de inversão que permitiu a obtenção de modelos geoelétricos (Figura 3.1.6.1). O IPI2Win é 

projetado para realizar inversões unidimensionais dos dados de resistividade aparente, 

utilizando a técnica de mínimos quadrados, onde são comparados os valores observados de 𝛒a 

versus AB/2 (curva de campo) e os valores calculados de 𝛒a (segundo um arranjo geométrico 

determinado de 4 eletrodos) versus o número de camadas (curva teórica ou interpretada).  O 

programa não requer a introdução de um modelo inicial, sendo necessário apenas discriminar o 

número mínimo de camadas. No entanto é conveniente ter em mente um modelo inicial com 

base em vínculos litoestratigráficos e um conhecimento prévio da área, para uma interpretação 
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mais coerente com a geológica local. Por fim, o IPI2Win ainda permite um ajuste final das 

curvas, do número de camadas e valores de resistividade das mesmas pelo método da tentativa 

e erro. 

Após a inversão dos dados são obtidas uma curva interpretada, uma curva de campo e 

um modelo de camadas geoelétricas com os horizontes geoelétricos de interesse (zona não 

saturada, zona saturada e embasamento geoelétrico). É importante lembrar que nem toda 

camada geoelétrica apresentada é interpretada como uma camada geológica. Em alguns casos, 

duas camadas geoelétricas correspondem à apenas uma camada geológica. Assim, um arenito, 

por exemplo, pode ser representado por duas camadas geoelétricas distintas, uma condutiva 

(arenito argiloso ou saturado em água) e outra resistiva (arenito não saturado). 

 Deste modo, para interpretação das camadas geoelétricas dos modelos geoelétricos 

buscou-se o melhor ajuste entre curva interpretada (vermelha) e a curva de campo (preta) por 

meio da técnica da tentativa e erro (Figura 3.1.6.1), levando em consideração o conhecimento 

prévio da geologia da região e a sondagem de calibração. 

 

Figura 3.1.6.1 - Software IPI2Win (Geoscan-M Ltda), versão 2.1, utilizado na etapa inversão das Sondagens 

Elétricas. O círculo branco refere-se ao dado de resistividade aparente medido em campo; a curva vermelha, a 

curva preta e as linhas azuis são, respectivamente, a curva interpretada, a curva de campo e as camadas 

geoelétricas. O quadro representa o modelo geoelétrico interpretado, onde o número de camadas é indicado por N; 

ρ é a resistividade; h, d e Alt, referem-se a espessura, a profundidade e a “altura” da camada, respectivamente;  

Durante o processo de inversão, levando em consideração o fenômeno da equivalência, 

observou-se que, para variações maiores que 5m nos valores de espessura da zona saturada, a 

curva interpretada não se ajustava bem à curva de campo. Desta forma foi considerado plausível 

um erro de até 5m nos valores de espessura saturada interpretados.  
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3.2 – Análise Geomorfológica 

Dentro de um contexto geomorfológico, anomalias nas redes de drenagens e formas de 

relevo que se diferem dos padrões das feições superficiais de uma determinada região podem 

estar associadas a estruturas em subsuperfície, refletindo assim o arcabouço estrutural da área 

(Bezerra, 1998; Lucena, 2005). Nesse aspecto, a análise geomorfológica pode auxiliar na 

identificação destas estruturas, sendo esta metodologia utilizada, especialmente, em casos onde 

não podem ser realizados levantamentos estruturais em campo ou em áreas de poucos 

afloramentos que apresentem critérios cinemáticos. 

Diante do exposto, um estudo estrutural com ênfase na compartimentação do aquífero 

foi realizado a partir da análise geomorfológica, com base em dados topográficos e 

hidrográficos. Para identificação de estruturas encobertas foram definidos alinhamentos 

morfotectônicos, sendo estes, feições geomorfológicas com conotações tectono-estruturais e 

obtidos através da análise de lineamentos topográficos e lineamentos de drenagem. A 

determinação de alguns desses alinhamentos morfotectônicos como falhas, por sua vez, 

decorreu da identificação de rejeitos em perfis hidrogeofísicos, mensurados através de 

variações do topo do embasamento hidrogeológico reportado. 

A definição dos lineamentos topográficos e hidrográficos, através das imagens SRTM, 

constituiu uma importante etapa da análise geomorfológica. Dentre as diversas definições para 

o termo lineamento apresentadas por diferentes autores como, Hudgson (1974), O'Leary et al., 

(1976), Joshi (1989) e Reeves et al, (1983), observa-se que é de senso comum a definição como 

sendo uma linha do relevo ou feição fisiográfica linear passível de ser mapeada, podendo ser 

simples ou composta, alinhada de forma retilínea ou suavemente curvada, que reflete 

fenômenos em subsuperfície, como por exemplo falhas. Estas feições fisiográficas são 

representadas por vales e cristas lineares de relevo, e muitas vezes ocorrem paralelas às direções 

dos sistemas regionais de falhas. Cursos de água retilíneos e segmentos alinhados de vales são 

expressões geomorfológicas características dos lineamentos. Por sua vez, tais lineamentos 

apresentam tamanhos e direções variadas. Dentro deste contexto os diagramas de rosetas 

usualmente são adotados. Estes indicam o número total de lineamentos nas diversas direções, a 

sua frequência e o seu comprimento, permitindo representar os trends de lineamentos e a 

identificação das direções estruturais predominantes na área.  

Através da interpretação de imagens SRTM, é possível identificar lineamentos que 

podem representar falhas não mapeadas anteriormente, sendo este o objetivo nesta fase do 
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trabalho. Porém, é válido lembrar que, para isto, é estritamente necessário a integração com 

dados de cunho geofísico e geológico. 

Para esta etapa da análise geomorfológica foram extrapolados os limites da área de 

estudo a fim de uma melhor caracterização dos padrões e das feições hidrográficas da área em 

contexto regional. A figura 3.2.1 mostra o mapa SRTM (dados altimétricos) destacando os 

limites além da área de estudo. O detalhamento dos procedimentos adotados durante a análise 

dos dados topográficos e hidrográficos será descrito nos capítulos 3.2.1 e 3.2.2, a seguir. 

 

Figura 3.2.1 - Mapa SRTM (dados altimétricos) destacando os limites extrapolados da área de estudo (baixo curso 

da bacia do Rio Maxaranguape). 

3.2.1 – Análise de dados topográficos 

Os dados topográficos foram extraídos de um modelo digital de elevação (Shuttle Radar 

Topography Mission-SRTM) do Brasil (Miranda, 2005), com resolução horizontal de 

75mx75m e 259.489 data points (X, Y, Z), e passaram por um processo geoestatístico de 

interpolação (método kriging) e gridagem no software Surfer, versão 9. A interpolação pode 
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ser definida como o procedimento matemático de ajuste de uma função a pontos não 

amostrados, tomando como base valores obtidos em pontos amostrados (Landim, 2003). Porém, 

este procedimento ocorre sempre após a construção de um grid espacialmente regular de pontos 

(gridagem) (Landim, 2003).  

Desta forma foi gerado um mapa topográfico (Figura 4A – vide capítulo 4) com 

isolinhas com intervalos de contorno de 10m (neste trabalho será utilizado o termo “mapa 

topográfico total”, para diferenciar dos mapas topográficos regionais e residuais). Para uma 

melhor identificação e correlação dos lineamentos de topográficos (LT) com possíveis feições 

estruturais em subsuperfície, adotou-se o procedimento de separar o mapa topográfico total 

(obtido dos dados SRTM) em componentes regionais e residuais. Em linhas gerais, buscou-se 

com esse procedimento subtrair componentes regionais do campo topográfico total, com vistas 

a realçar possíveis anomalias residuais de natureza morfotectônica, de modo que as 

componentes regionais não mascarassem as feições locais de interesse. 

Nesse contexto, a separação das componentes regional e residual a partir do campo 

topográfico total adotada neste trabalho baseou-se em processo de filtragem. A metodologia 

aplicada consistiu em obter o mapa topográfico com sua componente regional através da 

utilização de um filtro do tipo passa baixa aplicados no mapa topográfico total, a fim de 

minimizar a influência das altas frequências e suavizar a componente regional. Foram testadas 

diferentes parametrizações utilizando matrizes de ordens 3x3, 5x5 e 9x9 (Figuras 4B, 4C e 4D, 

respectivamente - vide capítulo 4), onde cada uma das matrizes apresentou um nível de 

suavização e influência às anomalias residuais.  

Após a definição do mapa topográfico regional, buscou-se definir o mapa topográfico 

residual. Para isto foram avaliadas 3 formas distintas.  

 i. Primeiramente, foram aplicadas 1ª derivadas direcionais (0º, 45º, 90º 135º) ao dado 

topográfico total, resultando em 4 mapas topográficos residuais; 

 ii. Em seguida foram aplicados filtros passa alta utilizando matrizes 3x3, 5x5 e 9x9, 

gerando mais 3 mapas topográficos com suas componentes residuais; 

 iii. Por fim, foram gerados novamente 3 mapas topográficos residuais a partir da 

diferença entre dado topográfico total e a sua componente regional (3x3, 5x5 e 9x9). 

Desta forma, para cada um dos 3 mapas topográficos regionais elaborados 

anteriormente, um mapa topográfico residual associado também foi gerado (vide 

capítulo 4, Figuras 4E, 4F e 4G).  

Assim, as 3 formas aplicadas nesta etapa do trabalho buscaram separar as componentes 

residuais, realçando as maiores frequências do dado topográfico. Uma vez adotado o mapa 
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regional mais apropriado ao longo das matrizes testadas (matriz de ordem 9x9), optou-se por 

aplicar a última forma (iii), executando a subtração do campo regional do campo total que 

resultou no campo topográfico residual. Após a definição do mapa topográfico residual foram 

traçados lineamentos topográficos, definidos com base na continuidade de isolinhas e/ou limites 

entre altos e baixos topográficos (vide cap. 4, Figura 5A).  

3.2.2 – Análise de dados hidrográficos 

A partir de uma análise dos padrões dos rios e seus cursos d’água, e anomalias 

observadas em redes de drenagem (como por exemplo, deflexões abruptas de rios, lagoas 

alinhadas, lagoas com aspecto alongado, alinhamento de nascentes igualmente ao longo de 

direções preferenciais, dentre outras), é possível obter informações sobre feições estruturais 

ocultas por coberturas recentes inconsolidadas e suas direções. Isto ocorre devido ao fato dos 

rios, normalmente, se ajustarem às mudanças no comportamento estrutural, refletindo em 

superfície a ação tectônica. Para a análise da rede hidrográfica, foi realizado um estudo 

detalhado das redes de drenagens através de imagens de satélite, do mapa topográfico total e 

do mapa SRTM, onde foram traçados segmentos de reta e suas respectivas direções, referentes 

a feições lineares de drenagem, denominados de lineamentos de drenagem (LD). 

Algumas feições geomorfológicas se destacaram na área, podendo ser consideradas 

como indícios da estruturação regional, mas não necessariamente estão associadas falhas. A 

figura 3.2.2.1 destaca algumas dessas feições segundo direções estruturais predominantes (NE 

e NW), como por exemplo uma deflexão abrupta de aproximadamente 90º (conhecido como 

“joelho” do rio) do Riacho Riachão (Figura 3.2.2.1.A); mais sul da área, o aspecto serrilhado 

no vale do Rio Ceará-Mirim (Figura 3.2.2.1.B); lagoas dispostas ao longo de uma determinada 

direção ou com aspecto alongado na proximidade da costa (respectivamente figuras 3.2.2.1.C 

e 3.2.2.1.D). No entanto, deve-se ressaltar, na porção leste da área, a presença das dunas e de 

lagoas interdunares, que podem explicar o possível alinhamento e aspecto alongado das lagoas 

na região. Deste modo, é conveniente levarmos em consideração este fato, antes de inferirmos 

uma possível ação de falhas na área. Esta interpretação será possível após uma análise conjunta 

de todos os dados aplicados ao trabalho.   
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Figura 3.2.2.1 – A) deflexão de aproximadamente 90º no Riacho Riachão (conhecido como “joelho” do rio);           

B) aspecto serrilhado no vale do Rio Ceará-Mirim, mais sul da área; C) alinhamento de lagoas na porção nordeste 

da área de estudo; D) aspecto alongado das lagoas na proximidade da costa. Imagens obtidas do Google Earth 7.1. 

Foram definidos como lineamentos de drenagens todos aqueles segmentos alinhados de 

vales e cursos de água retilíneos passíveis de serem observados no mapa topográfico e nas 

imagens de satélite, que estavam associadas as drenagens presentes na área.  

Para a representação dos trends dos LD e identificação das direções estruturais 

dominantes, foi realizada uma análise estatística da população de drenagens e respectivos 

azimutes através de diagramas de rosetas gerados no software Stereonet. Após passarem por 

uma seleção, os LD apresentaram diferentes comprimentos, desde 280m a 3800m. Em seguida, 

foram padronizados em uma mesma escala (lineamentos de 100m – menor comprimento 

possível de ser observado em escala de imagem orbital), de modo que apresentaram um mesmo 

peso e assim foram evidenciadas as direções preferenciais da rede de drenagens. Após a 

padronização foram extraídos novos lineamentos de mesmo comprimento. Para a avaliação da 

influência dos LD no diagrama de rosetas, em um contexto local, foi gerado um novo diagrama 

com as direções estruturais dominantes, considerando apenas os LD dentro da área de estudo. 

 Por fim, embasado no resultado da análise geomorfológica (lineamentos topográficos e 

de drenagens traçados) foram definidos os alinhamentos morfotectônicos a partir da 

sobreposição dos LD e LT, da continuidade e conectividade entre lineamentos, bem como 

alinhamentos de feições superficiais, como falésias, rios, lagoas e nascentes. A 
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caracterização destes alinhamentos como falhas depende da quantificação de rejeitos, sendo 

estes deslocamentos verticais definidos a partir de perfis hidrogeofísicos. O mapa com os 

alinhamentos morfotectônicos será apresentado no capítulo de resultados (Capítulo 4).  

3.3 – Metodologia aplicada no cálculo de reservas  

 Com base no mapa de alinhamentos morfotectônicos, nas anomalias observadas no 

mapa de espessura saturada e na distribuição dos poços e SEVs, foram traçados 5 perfis 

hidrogeofísicos (AA’, BB’, CC’, DD’ e EE’), a fim de identificar possíveis falhas e quantificar 

seus rejeitos verticais (Figura 3.3.1). Os perfis hidrogeofísicos foram elaborados com o auxílio 

de perfis de poços disponíveis da região (vide Capítulo 4 – tabela 1), sendo confeccionados de 

forma a interceptarem alguns dos alinhamentos morfotectônicos/falhamentos. Assim, foram 

definidos blocos estruturais (ou subáreas) delimitados por falhas, alinhamentos morfotectônicos 

e pelos limites da bacia hidrográfica, totalizando uma área total de aproximadamente 250Km2.  

 

Figura 3.3.1 - A) Localização do estado do Rio Grande do Norte (RN) no Brasil; B) Localização da área de estudo 

na costa leste do RN; C) Mapa de localização dos perfis hidrogeofísicos (AA’, BB’, CC’, DD’ e EE’). 

 Para a avaliação das reservas hidrogeológicas totais do aquífero, ponderando o seu 

caráter hidráulico livre, foram utilizados parâmetros como a porosidade efetiva (ηe) e espessura 

saturada média local (Bn), além de sua respectiva área de ocorrência (Feitosa et al., 2008). O 
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cálculo da reserva hidrogeológica total (VsTOTAL) foi efetuado por meio do produto entre a área 

de ocorrência do aquífero na região (ou subárea - An), o valor representativo médio de espessura 

saturada e a porosidade efetiva média (ηe=7,6%), expresso pela equação 15 (adaptado de 

Custodio e Llamas, 1983; Feitosa et al., 2008).  

VsTOTAL = Σ An . Bn . ηe (Equação 15) 

 Considerando uma distribuição de isópacas aproximadamente com gradiente linear ao 

longo de cada bloco estrutural, adotou-se o procedimento de assumir a espessura saturada média 

para cada subárea correspondente, com base nos valores máximo e mínimo de espessura, 

embora obedecendo os vínculos geológicos (equação 16). 

Bn = 
(𝐁𝐦𝐚𝐱 + 𝐁𝐦𝐢𝐧)

𝟐
  (Equação 16) 

 Deste modo a avaliação das reservas hidrogeológicas totais do Aquífero Barreiras na 

área estudada foi realizada de duas formas:  

 Primeiramente, foi realizado o cálculo preliminar da reserva hidrogeológica levando em 

consideração um valor representativo da espessura saturada para o aquífero como um 

todo (45m) e a área de estudo total (250Km2);  

 Em seguida, após análise geomorfológica e a definição dos blocos estruturais, adotou-

se um valor médio representativo de espessura saturada para cada um dos blocos e foi 

realizado um novo cálculo individualizado das reservas hidrogeológicas locais, sendo o 

valor da reserva total igual ao somatório das reservas individuais.  

Para o cálculo das reservas reguladoras foi empregada a metodologia da Vazão de 

Escoamento Natural (VEN), através da medição da variação do nível d’água, adotando-se uma 

sazonalidade do aquífero (∆h) de 1,3 metros. O cálculo leva em consideração a área de 

ocorrência (A), a porosidade efetiva (ηe) e a variação do nível d’água ou sazonalidade do 

aquífero (∆h), obtida através do monitoramento de poços, como descrito na equação 17, a 

seguir. 

VEN = A . ∆h . ηe     (Equação 17) 

 Para ambos os cálculos foi empregado um valor médio do parâmetro de porosidade 

efetiva igual a 7,6%, obtido por Silva et al (2014). Considerando observações acerca da 

predominância de componentes normais nos sistemas rúpteis regionais mais rasos, reportados 

por Reis et al. (2013) na contextualização geológica, no presente estudo foi adotado um modelo 
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de compartimentação estrutural fundamentado em um regime de falhas com caráter 

interpretativo normal. Dessa forma, as avaliações de reservas foram efetuadas mediante limites 

aproximadamente verticalizados dos respectivos blocos estruturais, desconsiderando assim 

diferentes ângulos de mergulho das falhas. Essa simplificação, contudo, é respaldada pelo fato 

do sistema aquífero em questão encontrar-se situado a profundidades inferiores a 150 metros. 

A figura 3.3.2 apresenta o fluxograma simplificado da metodologia proposta na presente 

pesquisa. 

 

Figura 3.3.2 - Fluxograma simplificado da metodologia proposta na presente pesquisa.
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Abstract 

 

Saturated thickness is one of the most important parameters when assessing 

hydrogeological reserves. In this context, the present study aimed to evaluate the water 

reserves of an unconfined aquifer, taking into account thickness variations associated with the 

aquifer structural compartmentalization. The target area was the lower course of the 

Maxaranguape River, in Brazil. The methodology was based on the use of morphotectonic and 

lithostratigraphic analysis techniques, in well profile correlation, as well as hydrogeological and 

geoelectric analysis (Vertical Electrical Sounding - VES). The morphotectonic analysis used 

the topographic (SRTM) and hydrographical data to support the structural characterization 

taking into account the lack of outcrops with specific features in the area. Topographic data 

are presented as a map of residual topographic anomalies, with defined topographic 

lineaments. Hydrographic data underscore preferred directions of fluvial channels and 

anomalies of this hydrogeophysical network with abrupt deflections of drainages and 

alignments of other surface features such as springs. The results of this analysis enabled to 

draw up a morphotectonic lineaments MAP, arranged according to the prevailing NE and NW 

directions. The hydrogeophysical profiles, obtained from geoelectric inverse models and well 

data, were prepared to intercept the lineaments, emphasizing saturated thickness values 

ranging from 19 to 66 meters, and featuring some of these lineaments as faults. The 

hydrogeological reserves were evaluated considering 18 subareas associated with blocks 

resulting from structural compartmentalization. Therefore, the saturation reserves are the order 

of 8.7x108 m3, considering average saturated thickness for each subarea and 7.6% average 

effective porosity. 

 

Keywords: hydrogeological reserves, saturated thickness, structural 

compartmentalization, morphotectonic analysis, geoelectric models, Maxaranguape River 

Basin - Brazil. 
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1- Introduction and objectives 

The Barreiras Aquifer, which occurs mostly on the east coast of Rio Grande do Norte, 

Brazil, is the largest groundwater source on the state eastern coast and the main water source 

for the municipalities in the region (Lucena, 2005). The geographic region of the 

Maxaranguape River lower course, target of this study, is inserted in the Barreiras Aquifer 

hydrogeological domain with an approximate area of 250Km2 (Figure 1). This region is 

particularly important because it is a strategic water reserve for the always increasing 

metropolitan region of Natal, the capital of that State, which has about 1,300,000 inhabitants. 

 

Figure 1 - A) Map showing Rio Grande do Norte state, Brazil; B) The study area on the east coast of 

RN; C) Map of the study area showing wells, vertical electrical soundings - VES and the 

hydrogeophysical profiles (AA ', BB', C-C 'and DD'). 

Recent studies have highlighted how the regional structure strongly influences the 

hydrogeological and petrophysical contexts of the porous aquifer systems in Brazil (Lucena et 

al., 2006; Soares et al., 2007; Balsamo et al., 2010; Rodrigues et al., 2011; Lucena et al., 

2013). According to Diaz et al., (2014) and Burazer et al., (2010), lithostratigraphy and 

geological structure are important factors that affect the aquifer geometry and determine its 

hydrogeological characteristics. Thus, parameters such as porosity, permeability, as well as 

the action of faults play an important role in hydraulic transmissivity, acting either as a barrier 
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slowing the water flow or as connectors between aquifers (Pilli, 2012). The structural local 

compartmentalization of an aquifer in most cases is associated with the relative uplift or 

subsidence of the hydrogeological basement by faults, which may increase or decrease the 

saturated thickness, respectively, directly affecting the volume of the hydrogeological reserves 

(Lucena et al., 2013). 

In this regard, the thickness of the saturated zone is an important parameter for assessing 

these reserves. These values  are customarily obtained from well profiles in the area. However, 

sometimes such wells are not spatially well distributed over an area of interest so that the lack 

of information may compromise a more realistic assessment of hydrogeological reserves. In 

order to fill these information gaps, geophysical methods, notably resistivity, are commonly 

employed, to determine the aquifer thickness quickly and at a low cost (Lucena et al., 2013).  

Regarding the conceptual aspects, these evaluated hydrogeological reserves are based 

on concepts and considerations reported by Custodio & Llamas (1983) and Feitosa et al. 

(2008), where the volume of water stored in an unconfined aquifer is estimated primarily from 

the aquifer area and effective porosity, in addition to saturated thickness. 

Therefore, this study aims at evaluating the hydrogeological reserves of the Barreiras 

Aquifer, taking into account the varying saturated thickness resulting from the local structural 

compartmentalization and targeting the lower course area of the Maxaranguape River. Also, 

regulatory or renewable resources (Feitosa et al., 2008), terms similar to safe yield 

(Bredehoeft, 1997; Custodio, 2002), are evaluated from the local seasonality of the aquifer. 

2- Geological and Hydrogeological Contexts  

The geological and hydrogeological contexts were based on the review of the available 

literature of the region and well data. In general, the regional lithostratigraphy is characterized 

by two sequences, a non-outcropping one, and another outcropping (Bezerra, 1998, Lucena, 

2005). The first consists of the crystalline basement (granites, gneisses, migmatites, and 

granodiorites) and sedimentary rocks of Mesozoic age, inserted in the Potiguar Basin (Angelim 

et al., 2006). These sedimentary rocks encompass a sandstone unit at the base, correlated to 

the Açu Formation, and at the top, another unit of carbonate composition and sandstone 

interlayered associated with the Jandaíra Formation. The outcropping sequence consists of 

clastic sedimentary rocks and unconsolidated sediments of Cenozoic age, represented by the 

Barreiras Formation and Quaternary covers (beachrocks, dune fields, sandy covers, beach 

sandstones, and alluvial and mangrove deposits), respectively. Lithologically, the Barreiras 

Formation consists of clastic rocks, ranging from claystones to conglomerates with a 

predominance of clayey sandstones (Lucena, 2005; Balsamo et al., 2010). 
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In the regional tectonic-structural context, Barreiras is affected by brittle Neotectonics 

throughout the Brazilian coast (Nogueira et al., 2005; Rossetti et al., 2011). Authors such as 

Bezerra (1998) and Lucena et al. (2006) showed that the tectonic and structural framework of 

the eastern coastal strip of Rio Grande do Norte consists of a NE-SW and NW-SE trending 

regional structure, defined from morphotectonic alignments and characterization of faults.  

According to Nogueira et al. (2006), the Barreiras Formation is currently controlled by a 

tension field with a maximum E-W compressive stress (σ1) and N-S extensional stress (σ3) 

resulting from the push of the mid-ocean chain. This field of tensions generated dextral (NE) 

and sinistral (NW) strike-slip faults, associated with a normal component, directly linked to the 

uplift and subsidence of structural blocks (Bezerra and Vita-Finzi, 2000; Bezerra et al., 2001; 

Bezerra et al., 2014). However, Reis et al. (2013) points out that the direction and magnitude 

of the tensions may vary according to the depths considered. In the Potiguar Basin, particularly, 

these authors determined that the horizontal tension gradient is smaller and associated mainly 

to a system of normal faults at shallower depths (500 to 2,000 meters). Whereas, the horizontal 

tension gradient is more prominent and associated with a strike-slip kinematics at greater 

depths (2500 to 4000 meters).   

These NE and NW fault systems possibly control the formation of the main drainage 

networks and is responsible for the aquifer thickness variations, associated with the possible 

uplifting and subsiding processes of the hydrogeological basement (Lucena, 2005). Figure 2 

shows the geological map with indiscriminate NW and NE faults proposed by Angelim et al. 

(2006), highlighting the lower course area of the Maxaranguape River. 

In the hydrogeological context, the Barreiras Aquifer (at Rio Grande do Norte State 

borders) is limited in its lower portion by the hydrogeological basement, represented by the top 

of the non-outcropping Mesozoic carbonate sequence. This sequence is composed of sandy-

clayey to clayey sedimentary rocks with calciferous cementation and reduced hydraulic 

conductivity (Lucena, 2005; Silva et al., 2014). The Barreiras Aquifer, like the homonymous 

formation, consists predominantly of clayey sandstones, with the general hydraulic character 

predominantly unconfined (Lucena, 2005; Silva et al., 2014). The Quaternary stratigraphic 

units outcropping in the region associated with indiscriminate sandy cover and dune fields, are 

important recharging areas by direct infiltration of rainwater, due to its high porosity and 

hydraulic conductivity, and reduced runoff index. The aquifer exploitation flow rates are 

proportional to the saturated thickness, reaching values of up to 150m3/h in areas of greater 

thickness, especially when associated with more sandy lithologies (Lucena, 2005). Melo et al. 

(2013) performed pumping tests in the area to evaluate parameters such as hydraulic 

conductivity and transmissivity, and reported average values of 1.0x10-4m/s and 3.0x10-3m2/s, 

respectively, considering the free conditioning aquifer. Silva et al. (2014) conducted 

petrophysical studies in samples from the Barreiras Formation and obtained effective porosity 
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values of 7.6%. The aquifer seasonality in the study area was estimated from monitoring the 

static level of 4 local wells, and the maximum variation level observed was about 1.3 meters. 

Figure 2 (B) shows the lithological-constructive profile representative of one of the wells used 

in the area, highlighting lithological variations, saturated and unsaturated thicknesses and the 

top of the hydrogeological basement represented by sandstone with calciferous cementation. 

 

Figure 2 - A) The geological map showing the NW and NE faults (adapted from Angelim et al., 2006), 

highlighting the study area; B) lithological-constructive profile representative of the area, highlighting the 

corresponding lithological variations, the unsaturated and saturated zones, and the hydrogeological 

basement. 

3- Methodology 

The methodology proposed in this research is based on concomitantly applying the 

characterization techniques and geological (morphotectonic and lithostratigraphic analysis, 

correlations of well data and available geological maps) and hydrogeological investigation 

(hydrogeological framework), applied geophysics (resistivity), as well as the available literature 

of the area. 

The electrical resistivity geophysical method is known for its applicability in groundwater 

research (Kirsch, 2009), and was used to estimate aquifer thickness values and depth of the 

hydrogeological basement. Therefore, acquiring data in areas with few or no wells with 

lithological-constructive profiles available, using the vertical electrical sounding technique 

(VES), and the Schlumberger electrode array. 

An electrical sounding of calibration was performed due to the lack of well-logging that 

could provide resistivity values of the layers in situ and minimize the various ambiguities 

inherent to the interpretation of the resistivity curves. The calibration was held adjacent to a 
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well with known lithological-constructive profile, enabling the geoelectric characterization of the 

various local hydro-stratigraphic horizons. Thus, we obtained a geoelectrical model (resistivity 

x thickness) with incorporated lithostratigraphic and hydrogeological constraints, to support the 

quantitative interpretation of other vertical electrical soundings. 

In general, 17 VES were executed, with maximum aperture of current electrodes (AB) 

of 1200 meters, distributed so as to cover the entire study area, although primarily seeking to 

obtain data for subareas with little or no well information (figure 1). 

The "resistivity x thickness” inverse models of the performed VES were obtained by the 

IPI2Win software, version 2.1 (Bobachev et al., 2000). Although consistent with the regional 

geological reality, the following geoelectrical model (Orellana, 1972) was used: 

1. The subsoil consists of a sequence of layers with finite thicknesses (Ti), except the last, 

which is infinite; 

2. Each layer is assumed to be electrically homogeneous and isotropic, characterized by 

resistivity (i); 

3. Separation interfaces between the layers are flat, horizontal and parallel to the ground 

surface. 

The well logs used comprised 21 lithologic-building profiles, preferably those that fully 

crossed the Barreiras Aquifer (drillings that reached the hydrogeological basement). All the 

well data and interpretative VES models were submitted to a geostatistical treatment 

(interpolation and gridding), using the Surfer-Golden Software (Surfer, 2010), to map the 

aquifer thicknesses in the studied area. 

The geomorphological analysis was conducted primarily to support the regional structural 

characterization, given the lack of outcrops with kinematic criteria that would allow such a 

study. In this context, anomalies in drainage networks and land reliefs that differ from patterns 

of surface features of a given region may be associated with structures in the subsurface, 

reflecting the structural framework of the area (Bezerra, 1998; Lucena, 2005). 

To this end, a structural study with emphasis on partitioning of the aquifer was carried out 

from the geomorphological analysis, based on topographic and hydrographic data. When 

identifying hidden/covered structures, morphotectonic alignments with geomorphological 

features and tectonic and structural connotations, obtained by analyzing the topographic and 

drainage lineaments, were defined. Some of these alignments were defined/determined as 

morphotectonic faults, which resulted from the identification of downthrow in the 

hydrogeophysical profiles, measured by the variations at the top of the hydrogeological 

basement. It is noteworthy that in the geomorphological analysis, the boundaries of the study 

area were extrapolated to characterize better the patterns and regional hydrographic features. 

Topographic data were extracted from a digital elevation model (Shuttle Radar 

Topography Mission-SRTM) of Brazil (Miranda, 2005), with horizontal resolution of 75mx75m 
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and 259,489 data points (X, Y, Z). This dataset was subjected to a geostatistical interpolation 

(kriging method) and gridding (Christakos, 2000; Landim, 2003) using the Surfer software. 

Thus, the topographical map with 10-m contour intervals generated is referred to as total 

topographic map in this study. The total topographic map was separated into regional and 

residual components to identify and correlate better the topographic lineaments (TL) with 

possible structural features in the subsurface. In general, this procedure sought to subtract 

regional components from the total topographic field, to highlight possible residual anomalies 

of morphotectonic nature. Therefore, the separation of regional and residual components from 

the total topographic field was based on the filtering process. A low-pass filter was applied to 

the 3x3, 5x5 and 9x9 matrices, to create maps with different smoothing levels of the regional 

component. Once the most appropriate regional map was chosen (9x9 matrix), this regional 

field was subtracted from the total field resulting in a map which emphasized the features of 

higher frequencies, called residual topographic field. After defining the residual topographic 

map, the topographic lineaments (TL) were drawn, based on the continuity of isolines and / or 

boundaries between topographical highs and lows. 

The hydrographical analysis was based on identifying the anomalies in the drainage 

network and other surface water bodies, which may denote covered structural features. These 

anomalies are related to abrupt deflections of rivers or lakes situated along certain direction or 

with elongated appearance, springs alignment also along preferential directions and others. 

Linear drainage segments, which were called drainage lineaments (DL), were drawn from the 

local hydrographic maps and total topographical map reported in the topographic analysis. 

The statistical analysis of the drainage data and respective azimuths were plotted in 

rosette diagrams. Based on the dimensions of the drainage network area, the 100m was 

chosen to standardize the shortest possible length to be observed in orbital scale image. The 

results of the geomorphological analysis were subsequently summarized in a map showing 

the main morphotectonic alignments in the area. 

The characterization of some of these morphotectonic alignments such as faults resulted 

from measuring the downthrow in the hydrogeophysical profiles. The latter were prepared from 

inverse interpretative models of VES and well profiles, to intercept morphotectonic alignments 

and anomalies observed in the aquifer thickness map. To this end, the defined structural blocks 

were bounded by faults, morphotectonic alignments, or even by the geographical boundaries 

of the basin, totaling a 250Km2 area. 

The local hydrogeological reserves of the aquifer, considering the free hydraulic character, 

were measured by the parameters effective porosity (ηe), average local saturated thickness 

(Bn), and the respective area of occurrence (Custódio and Llamas, 1983; Feitosa et al., 2008). 

This evaluation was performed individually for each structural block, observing the respective 

saturated thickness and subarea of occurrence, and the value of total reserves was equal to 
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the sum of the individual reserves (Equation 1). To define a saturated thickness for each 

subarea or structural unit and considering an isopach distribution with approximately linear 

gradient along each structural unit, we assumed a mean saturated thickness (ST) for each 

corresponding subarea. Thus, maximum and minimum values of saturated thickness were 

observed, while obeying the geological constraints (Equation 2). Also, regulatory reserves 

(RR) were evaluated using the equation 3 (Custódio and Llamas, 1983; Feitosa et al., 2008) 

and by adopting aquifer seasonality (∆h) of 1.3 meters (Equation 3). Silva et al (2014) 

conducted studies in the Barreiras aquifer and adjacent areas and reported average effective 

porosity of 7.6%, which was used in both calculations.  

 

VsTOTAL = Σ An . Bn . ηe  (Equation 1)  

Bn = (Bmax + Bmin)/2 (Equation 2)                                      

 RR = An . ∆h . ηe     (Equation 3) 

 

This study has adopted a structural compartmentalization model based on a fault 

system with normal interpretive character taking into account Reis et al. (2013) observations 

about the predominance of normal components in the shallower regional brittle systems, in the 

geological context. Thus, reserves were assessed by approximately verticalized limits of their 

structural blocks. This simplification, however, is supported by the fact this aquifer system is 

situated at depths below 150 meters. Figure 3 shows the simplified flow chart of the proposed 

methodology. 

 

Figure 3 – Simplified flow chart of the proposed methodology.  

 

4- Results and discussion 

The data integration from the geomorphological analysis, geoelectric surveys, and well 

profiles, allowed to improve the characterization of the structural context of the study area. This 
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improvement optimized the assessment of the water reserves of Barreiras Aquifer, considering 

the structural compartmentalization. 

In the topographical geomorphological analysis, residual components that evidenced 

possible relief patterns associated with the structuring of the area were obtained by subtracting 

the regional components from the total topographic field, as previously reported. In this 

procedure, the 9x9 matrix of the geostatistical processing of regional and residual components 

was the most representative of the topographical constraints of the area. The other matrix 

configurations (3x3 and 5x5) were not chosen because the regional components from low pass 

filtering also tended to incorporate residual features (Figure 4). It is noteworthy, however, that 

the negative values observed in the residual topographic maps are the result of interpolation 

and trend lines, and should not be associated directly with real altimetry data. 

 

Figure 4 - Summary of SRTM data processing. A) Total topographic map; Regional topographic map 

obtained using the low pass filter with matrices 3x3 (B), 5x5 (C) 9x9 (D); Residual topographic map 

obtained by subtracting the total and regional topographical maps, for the 3x3 (E), 5x5 (F) and 9x9 (G) 

matrices. 
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The hydrographic geomorphological analysis defined drainage lineaments in two 

different contexts, extrapolating the study area and then, limiting it to the study area. This 

procedure aimed at a more consistent characterization of possible anomalies. A total of 1115 

drainage lineaments (DL) were drawn in the first case while only 774 were defined inside the 

study area. In both contexts, the NE and NW trends were well defined and roughly concordant 

with N50º-60ºE and N40º-60°W (regional analysis) and N40º-50ºW and N50º-60°E (local 

analysis) directions. 

Figure 5 shows the main topographic lineaments outlined in the 9x9 matrix residual 

map (5A), drainage lineaments (5B) and rosette diagrams relating to regional and local 

analysis (5C and 5D, respectively). 

 

Figure 5 - A) residual topographic map (9x9) with topographic lineaments; B) map showing the SRTM 

and DL; C) rosette diagram with drainage network preferred directions, according to the regional 

analysis (extrapolating the study area); D) rosette diagram with drainage network preferred directions 

(limited to the study area). 

Figure 6 shows the integrated analysis of topographic and hydrographic results, 

characterizing the morphotectonic alignments according to the NW and NE trends. The 

morphotectonic alignment map highlights possible covered structures that influence the local 

geomorphology and enabled further investigations that aimed at expanding the definition of 

the structural context of the area.  
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Figure 6 - Summary of joint analysis of topographic alignments and drainage lineaments with the NW 

and NE trending morphotectonic alignments. 

The geoelectrical survey was conducted to collect data in sub-areas with little or no 

hydrostratigraphic information and consisted of a geoelectric calibration sounding (Figure 7). 

The sounding (VES 03) was held adjacent to a well with defined lithostratigraphic profile (well 

number 16, as shown on the map of Figure 1) and allowed the geoelectric characterization of 

the main hydro-stratigraphic horizons of the Barreiras Aquifer and adjacent area. The 

geoelectrical model showed three main horizons: the hydrogeological basement of the 

Barreiras Aquifer, the aquifer, and the overlying unsaturated zone. The first had very low 

resistivity, generally equal or below 80Ω.m and associated with claystone and sandstone of 

calciferous cementation, harrowing to higher resistivity associated with the purest carbonate 

sequence of Cretaceous age (600Ω.m). The saturated zone is characterized by resistivity 

ranging from 140 to 1100Ω.m, changing from claystone to coarse and fine sandstone. In this 

case, the higher resistivity is associated with cleaner sandstone and the lower, with more 

clayey claystone and sandstone. The unsaturated zone, composed of sandy sediments with 

clay content and moisture, presented even higher resistivity, equal to or greater than 1100Ω.m. 
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Figure 7 - Geoelectric calibration (VES-03); A) apparent resistivity curve; B) interpreted geoelectrical 

model, where N is the geoelectric layer; ρ, resistivity; h, thickness; and d, depth; C) lithology of well 

profile and their interpreted geoelectric horizons. 

Figure 8 shows other two VES representative of the area and the respective 

geoelectrical model (VES-01 and VES-02), interpreted based on the geoelectric calibration. All 

other VES performed were similar qualitatively. In general, they showed high initial resistivity 

values (outermost layers), following a decreasing trend towards more conductive layers, with 

final upward trend, resembling type H curves (Orellana, 1972). The VES allowed identifying 

three hydro-geoelectrical horizons described in the calibration sound, following the same range 

of resistivity. The aquifer thickness values were set between 19 and 60 meters while the 

unsaturated zone thicknesses ranged from 1 meter (VES-01, near an upwelling of 

groundwater) to 25 meters. It is noteworthy that the inversion process to obtain the final 

geoelectrical model, considered the geoelectric equivalence phenomenon (Orellana, 1972). In 

this case, it was observed that saturated thickness variations up to 5m did not represent 

significant changes in the fittings of the inverse models in relation to the respective 

geoelectrical field curves. Thus, saturated thickness errors up to 5 meters should be 

incorporated in the reserve assessments. This value is larger than the aquifer seasonality, 

reported to be 1.3 meters.  
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Figure 8 - VES-01 (A) and VES-02 (B) apparent resistivity curves, with their respective geoelectric 

models; the table shows the interpreted geoelectrical model where N is the number of layers; ρ is the 

resistivity; h and d are the layer thickness and depth, respectively. 

The well data showed saturated thickness values ranging between 34 and 66 meters 

and unsaturated zone, associated with the static level measured in the wells ranging between 

3 and 21 meters. Tables 1 and 2 show the distribution and information of wells and VES data, 

respectively. 

Table 1 - Well data showing absolute values for saturated thickness, static levels and respective 

coordinates (WGS84 datum). 

Well UTM X UTM Y 
Static Level 

(m) 
Saturated 

Thickness (m) 

1 - FUNASA_PS-059 235500 9396000 19 41 

2 - FUNASA_PS-374 234390 9393040 21 37 

3 - PESQUISA – 01 242257 9393424 20 47 

4 - PP-02BMA 238270 9395352 19 35 

5 - PP-03-CMI 240508 9393150 13 52 

6 - 01-Riachão-05 236300 9388932 20 57 

7 - PT-04-01 233262 9394828 17 55 

8 - PS-491 238540 9395465 17 42 

9 - PS-577 236103 9396329 19 39 

10 - PS-578 236742 9396412 18 51 

11 - PS-579 236424 9396677 18 48 

12 - PS-580 236138 9396041 21 34 

13 - PS-581 236513 9396035 20 45 

14 - PS-576 236152 9395741 15 34 

15 - PS-632 236512 9397122 12 45 

16 - PT-04-BMA 240964 9393876 25 50 

17 - PS-921 232450 9387212 35 45 

18 - PS-073 249700 9389600 14 66 

19 - PS-077 250100 9389550 11 60 

20 - PS-085 246150 9396480 3 47 

21 - PS-055 246200 9396300 4 50 
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Table 2 - Vertical electrical sounding data showing absolute values for saturated and unsaturated 

thicknesses, and their coordinates (WGS84 datum). 

VES UTM X UTM Y 
Unsaturated 

Thickness (m) 
Saturated 

Thickness (m) 

VES1 241174 9397806 1 19 

VES2 241435 9395974 10 60 

VES3 240935 9393856 25 50 

VES4 239428 9394614 13 32 

VES5 238760 9392954 15 51 

VES6 234881 9391906 20 46 

VES7 237608 9389406 3 54 

VES8 242664 9391724 12 53 

VES9 243171 9388450 18 48 

VES10 245169 9388896 6 40 

VES11 242236 9394542 10 50 

VES12 245096 9394965 3 53 

VES13 233571 9385316 45 40 

VES14 242974 9385884 5 50 

VES15 248165 9389540 10 42 

VES16 237718 9385848 23 42 

VES17 241195 9386770 23 35 

The dataset in Table 1 allowed to map absolute saturated thickness values, which 

varied between 20 meters in the northeast and approximately 65 meters eastern of the study 

area (Figure 9). There is also a central band where the thickness values vary little, remaining 

around 50 meters in the northeast direction. Lower anomalous values were observed in the 

same direction in the extreme north and south of the area where aquifer thickness values 

ranged from 35 to 40 meters. Other aspects, not less important, concern substantial localized 

variations of saturated thickness, such as the 30m variation observed in the northeastern area, 

between VES-01 and VES-02. Such features, analyzed concomitantly with the results of 

geomorphological analysis, reveal that the structure preliminarily characterized as superficial 

might also have a signature in the subsurface. 
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Figure 9 - Saturated thickness map of the lower course of the Maxaranguape River region. 

In this context, the configuration of morphotectonic alignments such as faults was 

founded after the identification of downthrow in hydro-geophysical profiles, which assisted in 

the delineation of the structural blocks. Such downthrow, measured relatively to the adjacent 

blocks are about 15-35 meters, using as guide the top of non-outcropping carbonate sequence 

representing the hydrogeological basement of the Barreiras Aquifer. Figure 10 shows the 

reported hydrogeophysical profiles (see location in Figure 1), and the influence of the structure 

on the geometry of the aquifer, especially the saturated thickness variations conditioned by 

faults.   

Profile A-A' (NW-SE), in the area under wells 6 and 7, shows greater aquifer thickness 

resulting from faults with normal interpretive character that subsided the hydrogeological 

basement, characterizing the local geometry as a Graben. The measured downthrow faults 

varied between 15 and 23 meters, respectively. The profile B-B' (SW-NE direction) also 

showed the relationship between the relative subsiding of the hydrogeological basement and 

increasing thickness of the aquifer, highlighting the eastern portion of the profile with 

downthrow higher than 25 meters, configuring another mini Graben in the central region. 

Similarly, the profile C-C' (NE-SW direction) showed the thickness variation of the aquifer due 

to normal faults, with downthrow up to 15 meters. The profile D-D' (NW-SE), where continuity 
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is highlighted in the central range of the saturated thickness map, NW and SE trending 

downthrow of 23 and 13 meters were measured, respectively. It is noteworthy, however, that 

basement depth variations up to 10 m were not interpreted as faults, either due to the absence 

of associated morphotectonic anomalies or to geoelectric equivalence of the reported curves.  

 

Figure 10 - The hydrogeophysical profiles, A-A', B-B', C-C' and D-D', highlight depth variations of the 

top of the hydrogeological basement and thicknesses of the Barreiras Aquifer associated with faults. 

The detailed structural map of the study area (Figure 11) was produced considering the 

results of geomorphological analysis, particularly the configuration of morphotectonic 

alignments, the hydrogeophysical profiles shown in Figure 10 and the geological base map of 

Angelim et al. (2006). The main structures display NE-SW and NW-SE trends, in agreement 

with other works performed in the Northeastern area of Brazil. 

The characterization of NW and NE faults, with graben and horsts type structures, is 

associated with aquifer areas of greater and lesser thicknesses, respectively. In this regard, it 

highlights the NE graben in the central region of the map. It is noteworthy that some 

morphotectonic alignments identified in the geomorphological analysis were suppressed here, 

due to possible alternative causes of tectonic origin. That seems to be the case with some 

alignments located in the eastern portion of the area and associated with the NW-trending 
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lagoons. These are associated primarily with interdunares valleys, which originated with the 

preferred southeast direction of the winds in the area.   

 

Figure 11 – Structural and geological map of the area, modified from Angelim et al. (2006), with the 

morphotectonic alignments and faults. 

 Figure 12 shows the composition of topographic data evidenced through the digital 

terrain model (SRTM data), the map of the aquifer thickness and the simplified idealization of 

structure in the subsurface, associated with reservoir compartmentalization. In this respect, it 

is possible to observe the occurrence of greater and smaller thickness zones in the middle of 

the aquifer that are conditioned to structural features of the hydrogeological basement.  
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Figure 12 – Composition of images showing the topography of the area from the SRTM data (A); 

saturated thickness map (B) and its relationship with a simplified idealization of the Barreiras Aquifer 

compartmentalization (C). 

The details of the area structure shows that 18 sub-areas were defined based on 

discontinuities identified in the map of Figure 11, defined either as faults or morphotectonic 

alignments, in addition to the own geographic boundaries of the hydrographic basin (Figure 

13). This delimitation allowed an optimized evaluation of the reserves since it was possible to 

set the aquifer thickness values for each of these subareas. In general, the latter had quite 

distinct areas, the largest in the central-western portion of the map (A10) about 32,3km2 and 
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the smaller one, 3.5Km2, located in the center of the map of Figure 12 (A9) and limited by 

morphotectonic alignments.  

The sub-area A4, particularly, has information from nearby wells with saturated 

thickness values ranging between 34 and 51 meters. This variability arises from the proximity 

of the drainage wells and topography effect (Figure 13B), alternatively characterizing faults.  

 

 

Figure 13 – A) Subdivision of the study site in 18 structural blocks; B) Topographical influence on the 

thickness values of areas adjacent to drainage.   

Table 3 summarizes the data considered in the assessment of the hydrogeological 

reserves of the Barreiras Aquifer, after the definition of the subareas, highlighting, in addition 

to the latter (An), the saturated thickness values (Bn). The hydrogeological reserve was 

calculated as saturation volumes (VsTOTAL) using the equations 1 and 2, considering 7.6% 

effective porosity.  
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Table 3 – Parameters considered to assess the saturation reserves for each subarea, using 7.6% 

effective porosity; (An= aquifer occurrence subarea; Bn= average saturated thickness; Vsn= saturation 

volume). 

Subareas An (x 106m2) Bn (m) Vsn (x106m3) 

A1 9,94 49 37,02 

A2 4,04 43 13,2 

A3 8,35 49 31,1 

A4 15,42 43 50,39 

A5 6,85 50 26,03 

A6 11,61 39 34,41 

A7 26,24 51 101,71 

A8 5,33 50 20,25 

A9 3,46 52 13,63 

A10 32,29 45 110,43 

A11 31,26 51 121,01 

A12 31,05 42 99,11 

A13 17,85 41 55,65 

A14 10,49 49 39,06 

A15 13,17 43 43,04 

A16 11,77 45 40,25 

A17 5,78 58 25,48 

A18 5,00 28 10,64 

TOTAL 249,86   872,42 

For comparison purposes, the saturated thickness value of 45 meters was considered 

representative of the whole area, and used to calculate a saturation volume of 835 x 106m3, 

compared to the volume of 872 x 106m3, calculated using the reservoir compartmentalization, 

representing a variation of 4.4%. These percentages would still change as different saturated 

thickness values were adopted, based on localized information that is extrapolated for the 

entire study area. 

The volume of regulatory reserves was measured using equation 3 and Δh is the 

estimated seasonality of the aquifer. The seasonality was measured in four local wells and not 

for each subarea individually, but from the value of the entire area delimited as the lower course 

of the Maxaranguape River. Therefore, for the seasonality value of 1.3 meters, the volume of 

regulatory reserves was 24,7 x 106m3, approximately 25 million cubic meters or 2.8% of 

saturation reserves.  

5- Conclusions 

 This research consisted of developing a methodology to improve the assessment of 

hydrogeological reserves of unconfined aquifers under structural conditioning. To this end, it 

sought primarily to increase the structural characterization of the lower course area of the 

Maxaranguape River, in Brazil. Therefore, initially, we used the results of geomorphological 

analysis, the topographic and hydrographic data, due to the local absence of kinematic 

structural features in outcrop scale. Thus, anomalies in the drainage network and 
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topographical landscape elements were identified, characterizing NW and NE trending 

morphotectonic alignments, given its tectonic and structural connotations. The association of 

some of these alignments as faults, resulted from the identification of downthrow in 

hydrogeophysical profiles of 15 to 25 meters in most cases, demonstrating the 

compartmentalization of the aquifer.  

The configuration of this compartmentalization allowed to characterize the variation of 

the saturated thickness within subareas, which are limited by morphotectonic alignments or 

faults beyond the geographical boundaries of the basin. In this context, 18 sub-areas were 

identified, with their respective measurements of saturation reserves, using a single effective 

porosity value. The total saturation reserves in the reported area were then obtained by the 

sum of the reserves of sub-areas, totaling about 872 x 106m3.       

The proposed evaluation of reserves represents an alternative to the adoption of a 

single value and was assumed representative for the whole area of occurrence of an aquifer 

under prominent structural conditioning. This assessment could be further improved for 

application in similar hydrogeological terrains. Such improvement could contemplate the 

variability of effective porosity parameter (unconfined hydraulic aquifer) or storage coefficient 

(confined hydraulic aquifers) along the area considered when such information is available or 

even by performing multiple aquifer tests. 

Studies of this nature are an auxiliary tool aiming at optimizing management of the 

hydrogeological resources, given the growing and permanent demand for identification and 

consequent preservation of the areas with the most promising hydrogeological reserves.  
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Os estudos de natureza estrutural (realizados por meio da análise geomorfológica dos 

dados topográficos e hidrográficos, e perfis hidrogeofísicos), associados aos dados de poços 

e geoelétricos de campo (SEV), evidenciaram a estruturação da área da Bacia do Rio 

Maxaranguape. Estas estruturas apresentaram direções preferenciais NE e NW, muitas vezes 

bem marcadas na superfície em forma de feições de relevo (altos e baixos topográficos) e da 

hidrografia (anomalias na rede drenagem, como deflexões abruptas nos rios), e que 

compartimentaram a formação aquífera. Tais estruturas foram corroboradas por trabalhos 

anteriormente citados, mostrando-se coerentes com o padrão estrutural apresentado.  

A ocorrência de variações de espessura saturada decorrente da compartimentação 

estrutural foi evidenciada pela análise conjunta dos dados de poços e sondagens elétricas e 

pela elaboração dos perfis hidrogeofísicos, os quais possibilitaram a geração do mapa de 

espessura saturada e a definição dos rejeitos relativos de falhas, respectivamente. A 

estimativa dos valores de espessura do aquífero e da profundidade do topo do embasamento 

hidrogeológico, além de valores de resistividade (obtidos através da interpretação das SEV), 

permitiram a observação de três horizontes geoelétricos bem definidos: uma zona não 

saturada, com valores de resistividade superiores a 1100Ω.m; uma zona saturada (Aquífero), 

com resistividades variando de 140 a 1100Ω.m, onde os valores mais condutivos foram 

associados a sedimentos com presença de algum tipo de material argiloso e os mais resistivos 

aos arenitos mais limpos; e o embasamento hidrogeológico condutivo do aquífero, com 

resistividades entre 20 e 80Ω.m, associado a arenitos com cimentação calcífera. O mapa de 

espessura saturada revelou valores bastante variados, da ordem de 20m, em na porção norte 

da área de estudo, e de até 65m na linha de costa à sudeste da área. Um graben principal 

com uma direção NE-SW foi bem ressaltado no mapa de espessura e evidenciado através 

dos perfis hidrogeofísicos.  

A presente proposta metodológica eleva-se em importância na medida em que 

extensas áreas de ocorrência de um aquífero são consideradas, uma vez que variações 

substanciais da espessura saturada são fundamentais na avaliação de reservas. No contexto 

da área da bacia considerada, por exemplo, tomando-se como valores de referência 

espessuras saturadas do sudoeste da área, cerca de 35m, as reservas seriam da ordem de 

665 milhões de metros cúbicos, representando um desvio de aproximadamente 24% em 

relação ao volume obtido, considerando-se a compartimentação do aquífero. 

Obviamente que, dispondo-se de afloramentos com feições cinemáticas estruturais 

presentes, estes devem ser igualmente considerados e adicionados aos demais dados 

processados com vistas a uma melhor caracterização da compartimentação estrutural do 

reservatório. 
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Um incremento da referida metodologia deve contemplar um eventual zoneamento do 

parâmetro porosidade efetiva, quando disponível ao longo da área considerada, bem como 

um aprofundamento das variações de espessuras saturadas dentro de um mesmo bloco 

estrutural. Esse aprofundamento poderá ser obtido, por exemplo, mediante um tratamento 

geoestatístico, com interpolação e gridagem, apenas dos dados inseridos em cada bloco 

considerado e obtendo-se dessa forma um detalhamento das variações locais de espessuras 

saturadas. 

De forma geral, a metodologia proposta aplicada a esta pesquisa, a qual compreendeu 

a integração de informações de cunhos geológico, hidrogeológico e geofísico, permitiu avaliar 

de forma satisfatória as reservas hidrogeológicas do aquífero num contexto estruturalmente 

controlado. A divisão da área em blocos estruturais possibilitou a realização de um cálculo 

otimizado e mais consistente, diferenciando-se da metodologia tradicional aplicada à 

avaliação de reservas, comumente empregada em ambientes sedimentares. A pequena 

variação percentual (4,4%) dos volumes das reservas totais obtidas por meio da metodologia 

tradicional (aplicada no cálculo preliminar) e da metodologia proposta no trabalho, pode ser 

explicada pelo fato da área não apresentar rejeitos verticais significativos. No entanto, se 

aplicada em áreas com grandes rejeitos verticais essa diferença pode aumentar 

consideravelmente. Deve-se levar em consideração também as ambiguidades e limitações do 

método geoelétrico e as possíveis variações de espessura saturada referente ao erro médio 

(5m), que podem acarretar em uma pequena diferença no valor da reserva total obtido 

(estimativa de erro de aproximadamente 7%).  

O volume obtido da reserva hidrogeológica total na área do baixo curso do Rio 

Maxaranguape, da ordem de 870 milhões de metros cúbicos, pode ser considerado 

significativo e deve ser tratada pelos órgãos públicos, como uma área estratégica para o 

incremento do abastecimento público do município de Natal. 

Já em termos de reservas reguladoras, em uma primeira aproximação, as reservas de 

explotação (safe yield) do aquífero na área de estudo seriam estimadas em 25 milhões de 

m3/ano. A explotação de água subterrânea em quantidades superiores a este volume poderá 

causar riscos ao aquífero e afetar as próprias captações de água nos poços. 

Desta forma, considerando a crescente e permanente necessidade de identificação e 

consequente preservação de áreas mais promissoras, em termos de reservas 

hidrogeológicas, estudos desta natureza podem ser considerados de grande significância, 

pois possibilitam órgãos governamentais otimizarem o planejamento e evitar a 

superexploração de aquíferos. 
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Perfis de Poços Tubulares Utilizados 

 
Poço 1 - FUNASA PS-059 

 
Poço 2 - FUNASA_PS-374 
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Poço 3 - Pesquisa-01 

 
Poço 4 - PP-02BMA 
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Poço 5 - PP-03CMI 

 
Poço 6 - 01-Riachão-05 
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Poço 7 - PT-04-01 

 
Poço 8 - PS-491 
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Poço 9 - PS-577 

 
Poço 10 - PS-578 
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Poço 11 - PS-579 

 
Poço 12 - PS-580 
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Poço 13 - PS-581 

 
Poço 14 - PS-576 



   página 74  

 
DEGEF/ PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Anexos 

 

 
Poço 15 - PS-632 

 
Poço 16 - PT-04 BMA 
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Poço 17 - PS-921 

 
Poço 18 - PS-073 
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Poço 19 - PS-077 

 
Poço 20 - PS-085 
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Poço21 - PS-055 
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Sondagens Elétricas Verticais (SEV) 

 
SEV 01 

 
SEV 02 
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SEV 03 

 

 
SEV 04 
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SEV 05 

 
SEV 06 
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SEV 07 

 

 
SEV 08 
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SEV 09 

 
SEV 10 
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SEV 11 

 

 
SEV 12 
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SEV 13 

 

 
SEV 14 
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SEV 15 

 
SEV 16 
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SEV 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   página 87  

 
DEGEF/ PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Anexos 

Perfil Hidrogeofísico E-E’ 
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Monitoramento de poços 

 
Monitoramento do nível estático de 4 poços distribuídos na área durante o período de agosto de 

2013 a agosto de 2014), onde foi observada uma variação máxima de 1,3m. 


