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RESUMO 

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de mestrado  Abstract 

A avaliação integrada de vulnerabilidade intrínseca de um aquífero constitui uma 

ferramenta de suma importância como subsídio ao estabelecimento de políticas públicas de 

preservação, proteção e uso hidroambiental sustentável de um manancial subterrâneo. Nesse 

aspecto, o presente trabalho teve como escopo principal a elaboração de mapeamentos de 

vulnerabilidade a partir de dados hidrogeofísicos, objetivando a identificação e delimitação de 

subáreas com diferentes graus de proteção associados com diferentes vulnerabilidades do 

Aquífero Barreiras, na área do baixo curso do Rio Maxaranguape, nordeste do Brasil. Esses 

mapeamentos foram elaborados mediante as metodologias Condutância Elétrica Longitudinal, 

GOD (G - natureza do aquífero, O - litologia da zona não saturada, D - profundidade do nível 

d’água) e do Índice de Vulnerabilidade do Aquífero (AVI), as quais são fundamentadas em 

parâmetros litológicos, hidráulicos e geoelétricos, além da espessura da zona não saturada. Os 

resultados obtidos mostram que os domínios delimitados por índices de vulnerabilidade são 

aproximadamente concordantes entre si. Em linhas gerais, as classes de vulnerabilidades 

moderada, alta a extremamente alta, abrangem quase a totalidade da área, delineando tanto a 

faixa central como a porção norte e sul da área investigada, conforme valores inferiores a 1 do 

log c e 5 mS, nas metodologias AVI e de Condutância Longitudinal, respectivamente; e 

magnitudes superiores a 0.4, segundo a metodologia GOD. Nesse sentido, a área de estudo 

exibe substancial sensibilidade à contaminação de suas águas subterrâneas, decorrente 

essencialmente do cenário de ocorrência de formações sedimentares de elevada 

permeabilidade e reduzidas profundidades do nível freático, facilitando a percolação de 

eventuais cargas contaminantes no sentido do aquífero. 
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ABSTRACT 

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de mestrado  Abstract 

The integrated assessment of an aquifer intrinsic vulnerability constitutes an extremely 

important tool as a subsidy to the establishment of public policies for the preservation, 

protection and sustainable hydro-environmental use of an underground water source. In this 

aspect, the main purpose of this work was the elaboration of vulnerability mappings based on 

hydrogeophysical data, aiming at the identification and delimitation of subareas with different 

degrees of protection associated with different vulnerabilities of the Barreiras Aquifer in the 

lower course area of the Maxaranguape River, Northeast of Brazil. These mappings were 

elaborated using the following methodologies such as Longitudinal Electrical Conductance, 

GOD (G – groundwater hydraulic confinement; O – overlaying strata; D – depth to 

groundwater table) and Aquifer Vulnerability Indexes (AVI), which are based on lithological, 

hydraulic and geoelectric parameters, as well as the thickness of the unsaturated zone. The 

results show that the domains delimited by vulnerability indexes are approximately 

concordant with each other. In general terms, the moderate, high to extremely high 

vulnerability classes cover almost the entire area, delineating both the central and the northern 

and southern portions of the investigated area, according to values lower than 1 of log c and 5 

mS, in the AVI and Longitudinal Conductance methodologies, respectively; and magnitudes 

higher than 0.4, according to the GOD methodology. Therefore, the study area exhibits a 

substantial susceptibility to the contamination of its groundwater, mainly due to the 

occurrence of sedimentary formations with high permeability and reduced depths of the water 

table, facilitating the percolation of possible contaminant loads towards the aquifer. 
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1.1 – Abordagem do problema e objetivos da pesquisa 

 A água constitui um recurso natural essencial e imprescindível à existência de vida no 

planeta e ao desenvolvimento socioeconômico de uma região, sendo cada vez mais 

importante sua utilização em diversas atividades, de modo a atender a ascendente demanda 

populacional. Não obstante, a imprevidência em seu uso, tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos, decorrente de falta de gestão ou de planejamento inadequado, pode 

ocasionar graves impactos socioambientais, sobretudo no diz respeito à adequabilidade para 

consumo humano, em razão de eventual depreciação qualitativa dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. 

 Dentre as atividades que oferecem potencial risco à contaminação de mananciais 

subterrâneos, destacam-se sistemas sanitários deficitários, vazamentos em postos de 

combustíveis, aterros sanitários situados em locais inapropriados, pecuária, além da 

agricultura. Nesse último caso, a fertirrigação intensa de vastos perímetros pode representar 

um problema para a qualidade desses recursos hídricos, uma vez que eventuais excedentes da 

fertilização química não assimilada pela cobertura vegetal pode atingir o aquífero, 

principalmente se este for de caráter hidráulico livre (Lucena et al., 2013a; Monteiro, 2015). 

A literatura disponível (Custódio & Llamas, 1983; Fetter, 1993; Lucena et al., 

2013a) tem relatado a influência de agroquímicos relativamente a depreciação da qualidade 

das águas de aquíferos, sobretudo no tocante ao uso intenso de pesticidas e fertilizantes. Os 

perímetros agricultáveis demandam cada vez mais substanciais quantidades de águas para 

irrigação, bem como elevadas quantidades de fertilização química, destacando-se, dentre 

esses, os compostos nitrogenados (Monteiro, 2015). Embora a relevância dessa atividade para 

desenvolvimento agrícola e econômico de determinada região, sua prática intensiva e de 

modo aleatório pode acarretar a contaminação das águas subterrâneas e a consequente 

proibição de seu uso em diversas atividades e ao consumo humano.  

O Aquífero Barreiras, alvo do presente estudo, constitui o maior manancial 

subterrâneo da costa oriental do Estado do Rio Grande do Norte, sendo a principal fonte de 

suprimento hídrico dos municípios em seus domínios, incluindo a capital Natal  (Lucena, 

2005). O cenário de alta pluviosidade relativa, rios perenes e ocorrência de aquíferos com 

potencialidade elevada na faixa litorânea do nordeste brasileiro e, particularmente, do Rio 

Grande do Norte, levou a um pensamento de que esses recursos seriam praticamente 

inesgotáveis. Desse modo, não obstante haja uma demanda ascendente por água nessa região, 
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resultante da crescente urbanização e desenvolvimento agropecuário, observa-se certo 

descuido no que concerne aos seus aspectos qualitativos.  

Nessa esfera, uma caracterização hidrogeológica acurada de uma determinada área é 

imprescindível no sentido de definir estratégias de gestão otimizada, racionalizar a utilização 

desse recurso hídrico, bem como subsidiar tomadas de decisões relacionadas à sua proteção. 

Para tal finalidade, dentre outros aspectos, faz-se indispensável o conhecimento da 

configuração hidrogeofísica (geometria do reservatório e zona não saturada adjacente, 

potenciometria, parâmetros hidráulicos, etc.) e hidroquímica (sobretudo parâmetros 

hidroquímicos representativos e adequabilidades) do aquífero. A metodologia geoelétrica, 

particularmente, tem-se mostrando fundamental nesses estudos, uma vez possibilita, por meio 

de investigações indiretas, preencher lacunas de informações quando da escassez ou mesmo 

inexistência de perfis de poços locais disponíveis.  

No domínio de pesquisas ambientais, especificamente, estudos multidisciplinares 

dessa natureza envolvendo as águas subterrâneas possuem como importante ferramenta a 

avaliação da vulnerabilidade natural de aquíferos (Foster & Hirata, 1988, 1993; Kalinski et 

al., 1993; Foster et al., 2006; Mendoza & Barmen, 2006; Kirsch, 2009; Gemail et al., 2011; 

Aweto et al., 2014;). Esta avaliação, por exemplo, pode ser auxiliada igualmente a partir de 

métodos geoelétricos, cujo parâmetro de Dar Zarrouk condutância longitudinal (Orellana, 

1972; Kirsch et al., 2003; Rubin & Hubbard, 2005; Okiongbo et al., 2012; Braga & 

Francisco, 2014; Akpan et al., 2015), juntamente com informações adicionais anteriormente 

mencionadas, permitem a obtenção e análise do grau de susceptibilidade intrínseca à 

contaminação a que uma determinada formação aquífera está submetida. 

O grau de sensibilidade à contaminação de um aquífero decorre basicamente de fatores 

hidrogeológicos intrínsecos e atributos específicos dos estratos sobrejacentes ao mesmo, bem 

como do tipo e características inerentes à carga contaminante (Kirsch, 2009). Nesse sentido, 

considerando um aquífero de caráter hidráulico livre, a vulnerabilidade natural pode ser 

entendida em função da facilidade da percolação da carga contaminante através da zona não 

saturada. Esse processo de percolação e suas implicações envolvem a advecção de 

contaminantes e a capacidade de atenuação destes na zona não saturada na forma de retenção, 

reações físico-química, dispersão, retardação e degradação (Foster & Hirata, 1988; Braga, 

2008). Desse modo, uma proteção efetiva é caracterizada por camadas sobrejacentes ao 

aquífero com maiores espessuras e baixas condutividades hidráulicas, que venham a 

proporcionar um alto tempo de residência da água percolante (Kirsch, 2009). 
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A contaminação das águas subterrâneas, apesar de representar um problema de escala 

global (Van Stempvoort et al., 1992), não se restringe a áreas urbanizadas. A literatura 

especializada nesse campo, como já relatado, amplamente reporta a influência deletéria de 

agroquímicos na qualidade das águas subterrâneas, notadamente com relação à atuação de 

fertilizantes, destacando-se os compostos nitrogenados (Custodio e Llamas, 1983; Foster, 

1987; Foster & Hirata, 1988; Hirata et al., 1993). Feitosa (2008) relata que aplicações de 

fertilizantes nitrogenados variam na faixa de 100 a 500kg/ha.ano, valores estes semelhantes 

àqueles frequentemente efetuados nos canaviais da região litorânea do nordeste brasileiro 

(Lucena et al., 2013). Esse cenário, associado com irrigação intensa, facilita a percolação de 

eventuais excedentes nitrogenados, sobretudo em áreas de solos de textura arenítica e com 

elevadas permeabilidades (Lucena et al., 2013). Estes autores ressaltam adicionalmente a 

preponderância de informações relativas à caracterização física (morfológica, litológica, 

espessura, condições hidráulicas) e química dos solos, uma vez que representam as zonas não 

saturadas superiores, de modo a se efetuar análises de vulnerabilidade natural de aquíferos 

mais fidedignas à realidade, utilizando-se, por exemplo as metodologias empíricas propostas 

por Aller et al. (1987) e Foster & Hirata (1988).  

Diante do exposto, pode-se ponderar que a avaliação de vulnerabilidade de sistemas 

aquíferos possui essencial importância no âmbito cientifico e social, sendo alvo de pesquisas e 

composição de ferramentas metodológicas que visam investigar a sensibilidade inerente 

desses sistemas a efeitos antrópicos danosos a sua qualidade natural.  

 Nesse contexto, o presente trabalho possui um objetivo geral e algumas finalidades 

específicas correlatas. 

 OBJETIVO GERAL: avaliar a vulnerabilidade intrínseca e o grau de proteção do 

Aquífero Barreiras na área do baixo curso do Rio Maxaranguape-RN. Essa análise 

será levada a efeito através da elaboração de cartografias fundamentadas nas 

metodologias de análise de vulnerabilidade Condutância Longitudinal (S), GOD e 

Índice de Vulnerabilidade de Aquífero (AVI). A análise conjunta desses mapeamentos 

permitirá identificar e delimitar faixas e setores da área onde o aquífero é mais 

protegido ou mais susceptível à substâncias danosas à qualidade de suas águas.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: caracterizar a hidroestratigrafia da área alvo de estudos 

com base em dados litológicos de poços e levantamentos geoelétricos executados 

(sondagens elétricas verticais - SEV); mapear a espessura da zona não saturada e o 

parâmetro resistência hidráulica desse meio (c), a fim de discernir as condições e o 

comportamento geométrico e hidráulico dessa unidade, bem como subsidiar 
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interpretações advindas da análise de vulnerabilidade; correlacionar qualitativa e 

quantitativamente as metodologias empregadas no presente estudo, de modo a 

respaldar as classificações evidenciadas na análise global; quantificar estatisticamente 

o fator de correlação entre a condutância longitudinal, espessura não saturada e demais 

metodologias utilizadas na análise de vulnerabilidade. 

 

1.2 – Localização Geográfica da Área Estudada 

O alvo da presente pesquisa é a área do baixo curso do Rio Maxaranguape e bacia 

hidrográfica homônima, situada no na faixa leste do estado do Rio Grande do Norte e 

delimitada pelas coordenadas UTM de 231000 a 252000 mE e 9383000 a 9400000 mN, a 

qual abrange um domínio geográfico de cerca de 250 km
2
 e engloba parte dos municípios de 

Maxaranguape, Ceará-Mirim e Rio do Fogo-RN (figura 1). A área da bacia está delimitada à 

norte pela bacia do Rio Punaú, à sul pela bacia do Rio Ceará-Mirim e à leste pelo Oceano 

Atlântico, cujo trecho pesquisado foi escolhido pelo caráter perene aí instalado. O Rio 

Maxaranguape tem sua nascente situada no município de Pureza e flui em direção ao oceano 

Atlântico, desaguando pelo município de mesmo nome, constituindo a essencial fonte de 

suprimento de água para as comunidades locais, agricultura irrigada, construção civil e 

indústria. 

O acesso à área investigada se dá pelas vias que foram um sistema de rodovias 

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

por meio de estradas arenosas e carroçáveis locais. 
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Figura 1 – A) Localização do estado do Rio Grande do Norte (RN) no Brasil; B) Localização da área de 

pesquisa na costa leste do RN; C) Mapa de localização da área de estudo e municípios adjacentes, destacando-se 

a hidrografia do Rio Maxaranguape.  

Essa área, individualmente, reveste-se de grande importância, tendo em vista tratar-se 

de uma reserva hídrica superficial e subterrânea estratégica, quando se fala do futuro do 

abastecimento d'água da região metropolitana da capital Natal, com aproximadamente 

1.300.000 habitantes. 

 

1.3 – Aspectos Fisiográficos 

A área do baixo curso do Rio Maxaranguape, no tocante a seus aspectos fisiográficos, 

a exemplo de toda a faixa oriental do estado, possui condição climática do tipo As’, segundo a 

classificação de Köppen (in Azevedo & Moreira, 1981), sendo caracterizada por um verão 

seco e período de chuvas regulares. A Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN) 

relata que o período seco e baixa pluviosidade está compreendido entre setembro e fevereiro, 

com temperaturas médias de 30ºC (CPRM, 2005), ao contrario do que ocorre nos meses de 

março a agosto onde se observa maiores precipitações pluviais com temperaturas 

relativamente mais brandas com mínima de 21ºC (CPRM, 2005). A pluviometria tem 

comportamento diferente ao longo da bacia, apresentando uma menor precipitação relativa 
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mais a oeste em seu alto e médio curso (média de 1142 mm/ano), enquanto nas regiões mais a 

leste próximo ao litoral e em seu baixo curso, esses índices atingem valores superiores a 1200 

mm/ano (EMPARN), chegando a 1500 mm/ano. Este elevado índice juntamente com o 

caráter influente proeminente do Aquífero Barreiras na área contribuem para a perenização do 

Rio Maxaranguape em seu curso inferior, seus afluentes e a ocorrência de corpos d’água 

superficiais. 

A vegetação local compreende formações de praias e dunas, estes localizados 

notadamente ao longo do litoral, com predominância de espécies herbáceas e arbustivas, 

como coqueiros, cajueiros e gramíneas; tabuleiros litorâneos, campo de várzea, campo 

cerrado, manguezais (altamente influenciados pela ação marinha e com grande variação na 

salinidade), dentre outros (Morais, 2011). 

 O relevo da região é caracterizado predominantemente por superfícies planas e pouco 

onduladas (cotas altimétricas inferiores a 50 m, Nunes, 2016), 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) frequentemente presente ao longo das margens fluviais, principalmente em seu curso 

inferior, além de tabuleiros costeiros que cobrem grande parte da bacia na área. Próximo da 

linha de costa é comum a ocorrência de grandes falésias.  

 O Rio Maxaranguape e o Riacho Riachão, principais canais fluviais perenes da bacia, 

possuem cerca de 50 (SERHID, 2006) e 15 km extensão, respectivamente. 

  

1.4 – Vulnerabilidade de Sistemas Aquíferos  

Sob um ângulo mais amplo e de natureza multidisciplinar, a terminologia 

“vulnerabilidade de aquíferos” pode ser compreendida como a susceptibilidade, ou mesmo a 

facilidade de um manancial hídrico subterrâneo em ser contaminado. Essa sensibilidade, 

conforme Foster & Hirata (1987), é decorrente essencialmente da acessibilidade hidráulica de 

contaminantes e da capacidade de atenuação que os estratos geológicos sobrejacentes ao 

aquífero proporcionam a essas substâncias, como resultado da retenção físico-química. Esses 

dois fatores interagem com os aspectos seguintes da carga contaminante no subsolo: 

i. O modo de distribuição e dispersão do contaminante em subsuperfície; 

ii. A magnitude da carga hidráulica associada; 

iii. A classe do contaminante, considerando aspectos relacionados a sua 

mobilidade e nível de persistência.  
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Assim, o modo como se dá essa interação, influenciará substancialmente no tempo de 

residência da carga contaminante em meio não saturado, além do grau de atenuação, retenção 

ou eliminação e, por conseguinte, o momento de sua chegada ao meio aquífero (Monteiro, 

2015).  

 A metodologia para estimativa do risco de contaminação de águas subterrâneas 

emprega uma análise da vulnerabilidade natural de um aquífero, entendendo-se aqui como 

vulnerabilidade intrínseca, além de oportunamente incluir nessa avaliação a carga poluente 

potencial resultante de atividades e ocupações antrópicas em uma determinada área. Portanto, 

pode haver uma circunstância na qual uma área evidenciada como altamente vulnerável não 

possua risco à contaminação devido à falta de substâncias potencialmente danosas associada a 

atividades locais. Nessa esfera, Foster & Hirata (1993) definem que a vulnerabilidade à 

contaminação representa as características inerentes que determinam a susceptibilidade de 

um aquífero ser adversamente afetado por uma carga contaminante.  

 Diante desse quadro, pode-se afirmar que aquíferos livres são naturalmente mais 

susceptíveis à contaminação comparativamente aos aquíferos confinados, decorrente do fato 

desses últimos possuírem uma camada impermeável ou semi-impermeável, cujas 

características impedem parcial ou totalmente, ou de modo mais eficiente, o fluxo hidráulico 

que podem carrear contaminantes ao meio aquífero considerado. Em contrapartida, os 

aquíferos livres são mais vulneráveis em razão de suas coberturas possuírem frequentemente 

maior capacidade de condução hidráulica para transportar eventuais efluentes, sobretudo 

quando associado a horizontes litológicos pouco espessos, diminuindo o tempo de percolação 

em subsuperfície no sentido do aquífero. 

 Dentre as metodologias para avaliação de vulnerabilidade de aquíferos frente à 

contaminação, presentes na bibliografia, Vrba & Zaporozec (1994) concebem que esses 

podem ser agrupados e classificados fundamentalmente em três grupos, de acordo com suas 

abordagens ao problema. São eles: 

1. Ambientes hidrogeológicos: a vulnerabilidade é avaliada por meio da caracterização 

de grandes ambientes hidrogeológicos em termos qualitativos, utilizando superposição de 

mapas temáticos; 

2. Modelos analógicos: o índice de vulnerabilidade é definido por meio de expressões 

matemáticas, utilizando-se alguns parâmetros chave para análise, tais como tempo de trânsito 

médio na zona não saturada, como o método do Índice de vulnerabilidade de Aquífero-AVI 

(Van Stempvoort et al., 1992); 
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3. Sistemas paramétricos: utilizam-se parâmetros pertinentes para análise da 

vulnerabilidade, aos quais são definidos pesos distintos de acordo com sua importância, bem 

como suas interações, para gerar um índice absoluto ou relativo, tais como as metodologias 

DRASTIC (Aller et al., 1987), GOD (Foster & Hirata, 1988), dentre outras. 

No tocante a algumas metodologias de caráter paramétrico, Pavão (2004) adverte que 

o método DRASTIC, por exemplo, tende a gerar índices de vulnerabilidade imprecisos face à 

complexidade envolvida na relação entre os 7 parâmetros, na medida em que alguns deles são 

interdependentes e correlacionados. Adicionalmente, diferentes combinações podem gerar 

esses índices, estabelecendo possivelmente ambiguidades e incertezas, o que poderá levar a 

tomadas decisões inapropriadas na gestão ambiental desses recursos. 

 Por seu turno, as metodologias GOD e AVI, em face de sua clareza conceitual e 

simplicidade de aplicação, considerando a posse dos dados ou facilidade de obtenção dos 

dados necessários a sua implementação, foram preferencialmente adotados no 

desenvolvimento da presente investigação.   

 

1.4.1 – Limitações de Mapeamentos de Vulnerabilidade 

Como qualquer outro método, técnica ou procedimento, a avaliação de vulnerabilidade 

de aquíferos por meio de mapas possui certas limitações em razão de, por vezes, não 

contemplar aspectos ou circunstâncias fora do alcance de sua análise, por motivos diversos. 

Dessa maneira, importantes limitações podem estar presentes nessas cartografias ou não se 

adéquam nesse tipo de avaliação, como por exemplo, a análise de riscos derivados de 

descargas diretas de substâncias perniciosas em subsuperfície, como vazamentos de esgotos 

sanitários e derrames de contaminantes sintéticos imiscíveis densos (Pavão, 2004; Monteiro, 

2015). Em ambos os casos precedentes, independentemente da vulnerabilidade do aquífero, 

verifica-se um risco altíssimo de contaminação das águas subterrâneas, uma vez que retira-se 

à proteção física natural e de filtragem conferida pela zona não saturada. 

Outras condições hidrogeológicas incluídas nas exceções de análise dos mapeamentos 

de vulnerabilidades são (Pavão, 2004): 

 Presença de cursos de água superficial indefinido (permanentes ou intermitentes) 

devido à incerteza da condição hidrológica, da qualidade do curso de água e na 

estimativa da capacidade de atenuação do leito, margens e adjacências;  

 Superexplotação do aquífero, produzindo fortes variações do nível de água e/ou grau 

de confinamento; 
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 Presença de aquíferos suspensos em baixas profundidades e sob condição salina 

relativamente elevada; nesse caso, o aquífero suspenso, por si só, possui alta 

vulnerabilidade, porém, caso a análise seja com respeito a aquíferos semi-confinados 

subjacentes, uma abordagem diferenciada torna-se necessária, uma vez que o aquífero 

suspenso proporcionará uma proteção maior e adicional a essas águas. 

 

Além das limitações relatadas, outra limitação na avaliação de vulnerabilidade de 

aquíferos diz respeito à aplicação isolada de uma metodologia, podendo eventualmente 

ocorrer a supressão e encobrimento de alguns aspectos e características relevantes na análise, 

sobretudo em áreas com maior complexidade hidrogeológica. Desse modo, em certas 

circunstâncias torna-se recomendável, quando possível, a aplicação conjunta de metodologias 

de análise da vulnerabilidade, no sentido de obter uma estimativa integrada mais acurada para 

identificação de domínios mais ou menos protegidos frente à contaminação das águas. 

 

1.4.2 – Vulnerabilidade e a contribuição da geofísica 

As cartografias de vulnerabilidade revelam as variações laterais dos parâmetros 

pertinentes que permitem a classificação de regiões em termos de nível de proteção dos 

recursos hídricos subterrâneos. Isto é, retratam geograficamente a sensibilidade inerente do 

manancial a ter a qualidade de suas águas degradadas, o que é fundamentalmente governado 

pelas características e expressões particulares do sistema hidrogeológico estudado. Tal 

afirmação define o uso do termo vulnerabilidade intrínseca, sendo sua avaliação apenas com 

respeito às propriedades da zona não saturada sobrejacente ao aquífero, caso este seja de 

caráter hidráulico livre. Isso difere quanto ao risco de poluição e ou/contaminação, visto que 

este depende da existência de uma carga contaminante em superfície ou percolando em 

subsuperfície (Kirsch, 2009). 

Nesse âmbito, a Geofísica aplicada, por intermédio de levantamentos geoelétricos, 

vem contribuindo de forma relevante à hidrogeologia ambiental e fornecendo subsídios ao 

desenvolvimento de políticas e planejamentos de sustentabilidade. A confecção de mapas de 

condutividade elétrica, por exemplo, podem identificar zonas subsuperficiais mais ricas em 

material argiloso, uma vez que este parâmetro correlaciona-se diretamente com o conteúdo de 

argila, responsável pelo incremento dos processos de retenção e ou/retardação, além de 

favorecer a biodegradação de contaminantes que fluem em direção à superfície freática 

(Kirsch, 2009). 
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As condições de proteção de um manancial hídrico subterrâneo, segundo Kirsch 

(2009), estão associadas basicamente com a ocorrência de camadas protetoras sobrejacentes 

com espessuras suficientes e/ou com reduzidas condutividades hidráulicas. Assim, essa 

configuração hidrogeológica proporcionaria um retardo considerável na percolação vertical 

dos efluentes, bem como possibilitaria condições favoráveis de maiores degradações bio-

físico-químicas da massa do contaminante que penetrasse no subsolo (Fetter, 1993; Feitosa et 

al., 2008, Monteiro, 2015).  

A figura 2 ilustra esquematicamente diferentes configurações hidrogeológicas com 

respeito a cenários de nível de proteção de um aquífero livre. Na situação A o aquífero possui 

pouca proteção, uma vez que a zona não saturada é pouco espessa e de natureza arenosa, 

estando o nível freático relativamente próximo à superfície. No quadro B, o aquífero é mais 

protegido em função da zona não saturada possuir uma espessura considerável, embora seja 

composta por material de caráter mais arenoso e de maior condutividade hidráulica. Na 

situação C, além da espessura da zona não saturada ser grande, ocorrem horizontes argilosos 

em sua constituição, conferindo maior proteção relativa ao aquífero. Os quadros D e E 

ilustram o comportamento do fluxo hidráulico vertical através de materiais de natureza 

arenosa e argilosa, onde se percebe a maior resistência hidráulica nos materiais argilosos, 

dificultando a percolação vertical de um eventual contaminante em subsuperfície. 

 

 

Figura 2 – Diferentes cenários de nível de proteção de aquífero. A – Zona não saturada pouco espessa; 

B – Zona não saturada espessa; C – Zona não saturada com presença de horizontes argilosos; D – fluxo 

hidráulico vertical através de material de natureza mais arenosa; E - fluxo hidráulico vertical através de material 

de natureza mais argilosa. 
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De acordo com Braga (2008), na teoria dos meio condutores estratificados, os 

parâmetros de Dar Zarrouk (Orellana, 1972) são de grande importância na interpretação e 

compreensão dos resultados obtidos no levantamento geoelétrico e eventuais ambiguidades 

identificadas no ajuste dos respectivos modelos geoelétricos (espessuras x resistividades). 

Para um aquífero livre, sua proteção natural é diretamente proporcional à espessura da zona 

não saturada e inversamente proporcional à condutividade hidráulica desse meio, podendo 

esses fatores serem indiretamente estimados mediante o parâmetro geoelétrico condutância 

longitudinal. 

A condutância longitudinal (S), parâmetro geoelétrico de Dar Zarrouk, é definida 

como a razão entre a espessura e resistividade elétrica do meio sob apreciação, sendo 

largamente utilizada em investigações concernentes à análise da capacidade de proteção do 

meio não saturado sobrejacente às águas subterrâneas (Henriet, 1976; Kalinski et al., 1993; 

Braga et al., 2006; Shevin et al., 2006; Braga & Francisco, 2014). Nesse cenário, o conteúdo 

argiloso e/ou a condutividade hidráulica nas coberturas sedimentares podem ser investigadas 

por suas resistividades elétricas, onde as menores resistividades estão relacionadas a maiores 

concentrações de argilominerais e/ou menores condutividades hidráulicas, ocasionando 

maiores tempos de residência das soluções que percolam em meio não saturado (Henriet, 

1976; Van Stempvoort et al., 1992; Kalinski et al., 1993; Braga & Francisco, 2014).  

Diante dessas considerações, na avaliação de vulnerabilidade intrínseca, parâmetros 

preponderantes como a espessura da zona não saturada e resistividade elétrica desse meio, 

esta última podendo ser correlacionada com tipos litológicos e seu comportamento hidráulico, 

podem ser estimados através da geofísica aplicada, notadamente com o método da 

eletrorresistividade, executando-se sondagens elétricas verticais (SEV). Esses dados para a 

avaliação de vulnerabilidade são normalmente adquiridos a partir de informações de poços na 

área a ser estudada. Porém, não raro, esse tipo de informação em vários locais é escasso ou 

encontra-se indisponível, além de poder ocorrer dos poços não estarem bem distribuídos 

espacialmente ao longo da área de interesse, de modo que tais fatos podem comprometer ou 

mesmo inviabilizar uma avaliação mais realista do grau de proteção das águas subterrâneas. 

Nessa esfera, a execução de sondagens elétricas são comumente empregadas com o 

propósito de fornecer informações adicionais em áreas como essas, permitindo inferir o 

comportamento geométrico e litológico-hidráulico da zona não saturada, a partir da correlação 

com a resistividade elétrica, de forma relativamente rápida e a um baixo custo. Além disso, tal 

procedimento também pode cobrir maiores áreas do que seria investigado com um número 

restrito de poços. Dessa forma, a integração de dados de poços e de sondagens geoelétricas 
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facultam uma avaliação de vulnerabilidade de uma área mais extensa e com maior grau de 

confiabilidade, além de permitir a incorporação desses dados em outros tipos de análise de 

vulnerabilidade e avaliar globalmente a vulnerabilidade baseado em duas ou mais 

metodologias. 

 

1.5 – Materiais e Métodos 

 Sob uma perspectiva global, a presente investigação pode ser segmentada basicamente 

em três etapas, em termos de embasamento científico, planejamento, execução, resultados e 

implicações. 

 Na etapa inicial, pré-campo, foram desenvolvidas atividades relacionadas a 

levantamentos bibliográficos dos materiais disponíveis sobre a área e a problemática de 

vulnerabilidade de aquíferos em questão, envolvendo livros, artigos, teses, dissertações, 

relatórios, entre outros, imprescindíveis para uma fundamentação adequada à investigação. 

Foi empreendida também uma seleção de poços, inseridos no banco de dados hidrogeológicos 

do Departamento de Geofísica da UFRN, com perfis litológico-construtivos disponíveis que 

continham informações a respeito da espessura da zona não saturada e seus respectivos tipos 

litológicos, na área de estudo. Além disso, foi realizado um planejamento para locação e 

execução das sondagens elétricas verticais (SEV) com intuito de preencher lacunas de 

informações em áreas com deficiências ou ausências de informações de poços locais. 

 Na segunda etapa, foram executados atividades de campo, as quais envolveram a 

localização de poços, cujas informações serviram de suporte à fase de interpretação das 

sondagens geoelétricas, bem como a execução do levantamento geoelétrico com as SEVs 

programadas. 

 A etapa final abrangeu a interpretação conjunta dos dados coletados em campo, esses 

de natureza geológica, geofísica e hidráulica. Assim, foram levados a efeito mapeamentos dos 

parâmetros: potenciometria da área, espessura da zona não saturada, condutância Longitudinal 

(S), Índice GOD, resistência hidráulica e Índice de Vulnerabilidade de Aquífero (AVI), de 

onde foi possível extrair informações para uma análise integrada da vulnerabilidade intrínseca 

dos recursos hídricos subterrâneos na área, bem como uma correlação entre essas diferentes 

abordagens. 

A presente pesquisa, assim, foi implementada fundamentando-se na integração de 

dados geofísicos, a partir da interpretação de sondagens elétricas verticais conduzidas na área, 
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dados hidroestratigráficos e litológicos de perfis de poços tubulares e dados de condutividade 

hidráulica disponíveis na bibliográfica, bem como dados cartográficos e informações diversas.  

 



2. CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 
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2.1 – Contexto Geológico  

O presente capítulo aborda os contextos geológicos e hidrogeológicos regionais, 

abrangendo seus aspectos litoestratigráfico, tectono-estrutural e hidrológicos da área  

investigada. Tal finalidade foi fundamentada na revisão bibliográfica disponível e 

informações concedidas pela CAERN e FUNASA, além das empresas privadas Hidropoços 

Ltda e Aquonsult Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda, que atuam na área de 

perfuração e descrição de poços. 

 

2.1.1 – Litoestratigrafia regional 

A litoestratigrafia regional, no âmbito da bacia costeira leste do Estado do Rio Grande 

do Norte, é fundamentalmente composta por duas sequências (Bezerra, 1998; Lucena, 2005): 

uma basal não aflorante, constituída pelo embasamento cristalino e rochas sedimentares da 

bacia mesozóica, e uma aflorante sobrejacente a essa, integrando rochas da bacia sedimentar 

cenozóica-quaternária (figura 3).  

 

Figura 3 – Litoestratigrafia regional e as sequências aflorante e não-aflorante (Adaptado de Nunes, 2016). 

 

 



   página 15  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Contexto Geológico e Hidrogeológico 

2.1.1.1 – Sequência litoestratigráfica não aflorante 

A sequência não aflorante na área é composta pelo embasamento cristalino, 

englobando rochas ígneas e metamórficas tais como granitos, gnaisses, migmatitos e 

granodioritos, associadas ao Complexo Caicó (Bezerra et al.,1993). Sobreposta a essa 

unidade, situa-se a sequência sedimentar mesozóica (figura 4), constituído por horizontes 

basais de natureza arenítica e outros, no topo, de natureza carbonática com intercalações 

areníticas e/ou argilosas. Essas unidades estão correlacionadas com as Formações Açu e 

Jandaíra da Bacia Potiguar, embora outros trabalhos correlacionem essa sequência com as 

Formações  Beberibe e Gramame-Maria Farinha, respectivamente, da Bacia Pernambuco-

Paraíba (Costa, 1971; IPT, 1982; Bezerra, 1998; Lucena, 2005).   

 

 

Figura 4 – Coluna estratigráfica simplificada com as unidades da sequência não-aflorante na área (Adaptado de 

Lucena, 2005). 
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2.1.1.2 – Sequência litoestratigráfica aflorante 

Compreendem essa sequência aflorante, rochas sedimentares cenozóicas de idade 

terciária-quaternárias, composta pela Formação Barreiras e coberturas sedimentares 

quaternárias mais superficiais (Lucena, 2005). 

A Formação Barreiras está sedimentada sobre as unidades mesozóicas da 

litoestratigráfica regional e representa a base da sequência aflorante (Nogueira, 1982). Em 

termos litológicos, ela envolve rochas clásticas desde argilitos a conglomerados, embora haja 

uma predominância de arenitos argilosos comumente intercalados por níveis mais argilitos 

(Lucena, 1993, 2005; Balsamo et al., 2010). As rochas dessa Formação ocorrem ao longo de 

toda a área de estudo, sejam encobertos por coberturas eluviais areno-argilosas delgadas, ou 

apresentando suas feições diretamente em afloramentos observados principalmente na faixa 

leste da bacia, nas falésias costeiras. 

Sobreposta a Formação Barreiras, encontram-se as coberturas sedimentares 

quaternárias, constituídas principalmente por campos de dunas fixas e móveis, arenitos praiais 

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

(figura 5). 

 

 

Figura 5 – Coluna estratigráfica simplificada com as unidades da sequência aflorante( Adaptado de Lucena, 

2005). 
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Os campos de dunas ocorrem nos setores extremo nordeste e leste do estado, e são 

caracterizados litologicamente por areias quartzosas de bom selecionamento granulométrico e 

de coloração variando de branca a amarelo-avermelhada, para as dunas fixas, e coloração 

mais clara, para as dunas móveis mais recentes (Morais, 2011). Sua morfologia é bem 

característica, formando elevações regulares, e sua formação e condicionamento estão 

fortemente relacionados à atuação direcional dos ventos.  

Os beachrocks ocorrem ao longo da região litorânea oriental do Estado e sua origem 

está associada à variação do nível do mar no tempo geológico, representando antigas linhas de 

costa. Desenvolvem-se em faixas paralelas a linha de costa e se alinham predominantemente 

na direção norte-sul (Lucena, 2005). São formados através da cimentação de sedimentos 

arenosos por carbonato de cálcio, possuem variada granulometria em sua composição, cor 

escura e são configurados por grãos de quartzo, feldspatos, bioclastos e fragmentos de 

conchas (Cabral Neto, 2011 in Nunes, 2016). 

As coberturas arenosas são caracterizadas por areias quartzosas de granulometria 

média, coloração branco-acinzentada, moderado grau de seleção e ocorrem formando planos, 

depressões ou reentrâncias onde se instalam corpos d’águas e lagoas em determinados 

períodos (Lucena, 1999, 2005). 

Na linha de costa tem-se a ocorrência de sedimentos de praia, os quais têm natureza 

composicional quartzosa, grãos de granulometria média e bom selecionamento, comportando, 

frequentemente, fragmentos de conchas calcáreas (Morais, 2011), denunciando a sua origem. 

Os depósitos aluvionares ocorrem ao longo dos vales das drenagens, configurando 

superfícies planas de aluviões de granulometria bastante variável, abrangendo desde siltes a 

matacões. Constitui uma sedimentação areno-quarzosa embora com consideráveis níveis 

argilosos, que na área, fazem-se presentes com maior expressão no baixo curso do Rio 

Maxaranguape e às margens do Riacho Riachão. Os depósitos de mangue são evidenciados na 

foz do Rio Maxanguape e compreendem sedimentos escuros, argilosos e permeados por 

material de origem orgânica (Morais, 2011). 

 

2.1.2 – Aspectos tectono-estruturais regionais 

No que tange ao âmbito tectono-estrutural, a Formação Barreiras, ao longo de toda 

costa brasileira, é afetada pelo neotectonismo rúptil, o qual enseja a configuração de um 

arcabouço tectono-estrutural na faixa litorânea leste do Estado do Rio Grande do Norte 

(Bezerra, 1998; Nogueira et al., 2005; Lucena et al., 2006; Rossetti et al, 2011). Esta 
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estruturação regional, evidenciada a partir de alinhamentos morfotectônicos e caracterização 

de falhas, assinala-se segundo duas direções fundamentais: NE-SW e NW-SE (Lucena, 2005). 

Nogueira et al., 2006 asseveram o controle ao qual a Formação Barreiras está 

submetida atualmente, sob o regime do campo de tensões com esforço compressivo máximo 

E-W (σ1) e um esforço distensivo N-S (σ3), derivado do empurrão da cadeia meso-atlântica. 

Como efeito desse regime de esforços, deu-se origem a um sistema de falhas transcorrentes 

dextrais (NE) e sinistrais (NW), vinculadas a uma componente normal que se relaciona 

diretamente a subsidência e soerguimentos relativos de blocos estruturais adjacentes (Bezerra 

e Vita-Finzi, 2000; Bezerra et al., 2001; Bezerra et al., 2014). 

 Esse complexo de falhas orientadas a NE e NW, configurando blocos estruturais tipo 

grabens e horsts, é um dos fatores responsáveis pela variação de espessura do aquífero, além 

de governar a formação e o padrão das principais feições hidrográficas (Lucena, 2005). Este 

fato reflete-se consideravelmente no comportamento hidrogeológico global do manancial, tais 

como parâmetros hidrodinâmicos e potencial hídrico, principalmente devido a proeminentes 

variações de sua espessura saturada. 

A figura 6 apresenta um mapa geológico da área de estudo, com falhas 

indiscriminadas nas direções NW e NE, adaptado de Angelim et al. (2006).  

 

Figura 6 – Mapa geológico com falhas indiscriminadas segundo às direções NW e NE (adaptado de Angelim et 

al., 2006.), destacando a área de estudo. 
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2.2 – Contexto Hidrogeológico 

A área da presente pesquisa possui um papel de suma relevância em termos 

hidrogeológicos devido a uma ascendente demanda hídrica em todo o Estado. Trata-se de uma 

reserva hídrica superficial e subterrânea estratégica, notadamente para suprimento hídrico das 

comunidades locais e para a região metropolitana de Natal. O Aquífero Barreiras, ao longo da 

costa leste do Estado, responde por aproximadamente 80% do abastecimento de água dos 

municípios inseridos nessa faixa, destinado tanto para consumo humano como para uso na 

agricultura irrigada e na indústria (Lucena, 2005). Esse manancial abrange uma área de 

aproximadamente 4870 km
2
, limitando-se ao norte pelo município de Touros, ao sul pelo 

estado da Paraíba, a oeste pelo contato com as rochas do embasamento cristalino e a leste pelo 

Oceano Atlântico.  

No âmbito hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Norte, o Aquífero Barreiras, 

de modo igual à Formação homônima, é limitado subjacentemente pelo seu embasamento 

hidrogeológico, litologicamente representado pela sequência carbonática não-aflorante, 

encerrando rochas sedimentares areno-argilosas com cimentação calcífera de reduzidas 

condutividades hidráulicas (Lucena, 2005 e Silva et al., 2014). Depositados sobre esse 

embasamento estão predominantemente sequências arenosas frequentemente intercaladas por 

lentes argilosas de variadas extensões, características da Formação Barreiras que, embora seja 

considerado de caráter geral livre, possui semi-confinamentos localizados em função desses 

níveis argilosos que funcionam como barreiras ao fluxo subterrâneo (IPT, 1982; Lucena, 

1999). Em termos hidráulicos, desse modo, a norte da capital Natal, abarcando então a área da 

Bacia do Rio Maxaranguape, evidencia-se um comportamento geral livre, ao passo que nos 

domínios ao sul de Natal foram verificados semi-confinamentos localizados e aquíferos 

suspensos (IPT, 1982). 

Coberturas arenosas, aluvionares, campos dunares, sedimentos de praias, além de 

ocasionalmente a própria porção superior da Formação Barreiras, composta de rochas 

sedimentares areno-argilosas, integram a zona não saturada desse aquífero, funcionando como 

sua proteção física. Os campos de dunas e coberturas arenosas indiferenciadas, em virtude do 

baixo índice de escoamento superficial, porosidades e condutividades hidráulicas elevadas, 

representam importantes zonas de recarga por infiltração de águas pluviais. Alguns autores, 

por esse motivo, adotam a terminologia “Aquífero Dunas-Barreiras” (Melo et al., 1994; 

Righetto & Rocha, 2005; Cabral & Righetto, 2009). No entanto, para efeito de praticidade, 
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mas não olvidando esse fato, preferiu-se empregar somente o termo normalmente utilizado, 

ou seja, Aquífero Barreiras. 

No que diz respeito às potencialidades hidrogeológicas do Aquífero Barreiras, sabe-se 

que suas vazões de explotação podem variar consideravelmente em função de fatores 

litológico-hidráulicos e das variações de espessura da zona saturada. Nesse âmbito, 

investigações realizadas no nordeste do Brasil demonstram a influência da estruturação 

regional no tocante às variações de espessura do aquífero e suas implicações em termos 

hidrogeológicos e de potencialidade (Lucena et al., 2006; Morais, 2011; Lucena et al., 2013; 

Nunes, 2016). Em áreas onde maiores espessuras do manancial são observadas, vazões de 

explotação de poços mais elevadas foram mensuradas, atingindo valores da ordem de 150 

m
3
/h, notadamente quando há uma associação com litologias mais arenosa, com maiores  

condutividades hidráulicas (Lucena, 2005; Morais, 2011). Por sua vez, vazões mais reduzidas 

relacionam-se, dentre outras causas, a menores valores de espessura saturada e rochas de 

cunho mais argiloso. Melo et al., (2013), através de teste de bombeamento, avaliaram 

parâmetros como condutividade hidráulica e transmissividade, onde foram obtidos, 

respectivamente, valores médios de 1,0x10
-4

 m/s e 3,0x10
-3 

m
2
/s, assumindo o 

condicionamento livre do aquífero. Estudos petrofísicos conduzidos por Silva et al., (2014), 

por sua vez, obtiveram valores médios representativos de porosidade efetiva de 7,6%, em 

amostras de rochas da Formação Barreiras. As reservas hidrogeológicas totais do Aquífero 

Barreiras na presente área de estudo foram avaliadas por Nunes (2016) em 8,7x10
8
 m

3
, 

considerando-se 18 subáreas associadas a blocos resultantes da compartimentação estrutural, 

evidenciando a importância desses recursos para suprimento em diversas atividades de 

desenvolvimento socioeconômico. 

O fluxo subterrâneo dos principais rios da bacia costeira leste está condicionado ao 

aquífero IPT (1982) e Melo et al (2013), em um regime de influência do manancial 

alimentando esses cursos d’água. Assim, o comportamento hidrodinâmico em subsuperfície 

dá-se pela convergência desse fluxo a partir dos domínios dos tabuleiros, representando as 

zona de recarga, em direção aos vales dos rios e riachos, particularmente o Rio Maxaranguape 

e o Riacho Riachão, correspondendo às zonas de descarga do sistema aquífero. 

Em termos qualitativos, análises físico-químicas realizadas com 40 amostras em poços  

distribuídos na área de estudo (referentes ao projeto de pesquisa CNPq de nº 473625/2013-0) 

revelam águas predominantemente cloretadas sódicas, levemente ácidas a pouco alcalinas e 

com condutividades elétricas variando desde 20 μS/cm a 190 μS/cm, com predominância de 

valores em torno de 60μS/cm (figura 7). As concentrações de STD possuem uma média em 
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torno de 40 mg/L, dureza em torno de 12 mg/L, valores estes que as classificam como águas 

doces e brandas, conforme classificações propostas por Mcneely et al., (1979) e  Custódio e 

Llamas (1983), respectivamente.  

Com relação aos compostos nitrogenados, nenhum dos resultados excedeu o VMP, 

segundo padrões de potabilidade (Brasil, 2011). Entretanto, algumas poucas ocorrências de 

valores superiores a 7 mg/L de nitrato podem refletir casos pontuais de contaminação das 

águas subterrâneas, possivelmente provenientes de infiltração de águas residuais não tratadas 

ou fruto de excedentes de fertilização química (figura 8). 

O perfil litológico-construtivo representativo de um dos poços tubulares na área é 

apresentado na figura 9, onde se observa a variação litológica típica da Formação Barreiras, 

encerrando desde sedimentos arenosos da zona não saturada e rochas sedimentares de variada 

granulometria da zona saturada, até o embasamento hidrogeológico, composto pelo arenito 

com cimentação calcífera. 

 

 

Figura 7 – Mapa de condutividade elétrica das águas do Aquífero Barreiras na área do baixo curso do Rio 

Maxaranguape – RN. 
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Figura 8 – Mapa de concentração de nitrato nas águas do Aquífero Barreiras na área do baixo curso do Rio 

Maxaranguape – RN. 

 

Figura 9 - Perfil litológico-construtivo de um poço tubular representativo da área, ilustrando as variações 

litológicas correspondentes às zonas não saturada, saturada e o embasamento hidrogeológico, compondo a 

hidroestratigrafia local.
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A abordagem metodológica integrada levada a efeito na presente investigação 

envolveu o emprego conjugado de métodos de avaliação de vulnerabilidade de aquíferos, os 

quais foram desenvolvidos fundamentados em uma apreciação geológica-litoestratigráfica 

(perfis de poços, mapas geológicos disponíveis), hidrogeológica (discernimento acerca do 

arcabouço hidrogeológico), geofísica aplicada (eletrorresistividade), hidráulica 

(comportamento hidráulico dos materiais litológicos), bem como informações bibliográficas 

relativas à área. 

 

3.1 – Eletrorresistividade 

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

investigações hidrogeológicas (Kirsch, 2009), foi adotado com o intuito de caracterizar o 

arcabouço hidrogeológico local, estimando-se suas espessuras saturadas e não saturadas, bem 

como a profundidade do topo de seu embasamento hidrogeológico. Com esse fim, a técnica 

da sondagem elétrica vertical (SEV) foi aplicada, sobretudo em locais de pouca ou ausência 

de informações de perfis de poços, segundo o arranjo de eletrodos do tipo Schlumberger. 

 

3.1.1 – Princípios fundamentais 

A eletrorresistividade é um método geofísico cujo princípio está baseado na determinação 

da resistividade elétrica dos materiais geológicos, permitindo uma estimativa da distribuição 

deste parâmetro em subsuperfície. Este método consiste, basicamente, na injeção de uma 

corrente elétrica artificial na superfície do terreno, introduzida através de dois eletrodos 

(denominados de eletrodos de corrente, A e B), com o objetivo de medir a diferença de 

potencial gerada em outros dois eletrodos (denominados de eletrodos de potencial, M e N) nas 

proximidades do fluxo de corrente, possibilitando assim calcular a resistividade elétrica dos 

materiais em subsuperfície. O valor medido da diferença de potencial é função da 

resistividade aparente do subsolo e do arranjo geométrico dos eletrodos, sendo a profundidade 

investigada proporcional ao espaçamento entre os eletrodos (Orellana, 1972). Dessa forma, a 

partir dos valores medidos de corrente aplicada, da diferença de potencial e do fator 

geométrico, torna-se possível a associação com a resistividade elétrica das rochas 

subsuperficiais, variações litológicas e saturação em água, fraturamentos e eventuais níveis de 

contaminação de solos e águas. 
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A eletrorresistividade fundamenta-se na Lei de Ohm (Equação 01), a qual estabelece a 

relação de proporcionalidade direta entre o potencial elétrico 𝑽 e a corrente elétrica 𝒊, sendo a 

constante de proporcionalidade denominada resistência elétrica R, a partir da qual é possível 

obter a equação da resistividade elétrica, como será demonstrado a seguir. 

𝑽 = R . 𝒊 (Equação 01) 

 

Para um corpo de formato cilíndrico e homogêneo (Figura 8), sua resistência elétrica 

R depende de sua geometria e da resistividade elétrica de seu material constituinte. Nesse 

quadro, a resistência é diretamente proporcional à resistividade ρ e ao comprimento do 

cilindro 𝑳, e inversamente proporcional a área de sua seção transversal 𝑨, de modo que a 

Equação 02 estabelece essa relação na forma: 

R = ρ . (
𝑳

𝑨
) (Equação 02) 

 
Figura 8 - Modelo esquemático de uma resistência elétrica de formato cilíndrico (modificado de HALLIDAY et 

al, 2012). 

 Para a obtenção da equação da resistividade, substitui-se a equação (02), referente à 

resistência R, na equação (01) (Equação 03) e em seguida isola-se o termo ρ (Equação 04). A 

razão (
𝑳

𝑨
) diz respeito somente às propriedades geométricas do corpo e descreve então um 

fator geométrico k. Em uma investigação geoelétrica esse fator está em função da disposição 

geométrica dos eletrodos na superfície durante a aquisição dos dados. 

𝑽 = 𝛒 . (
𝑳

𝑨
) . 𝒊 (Equação 03) 

𝛒 = (
𝑽

𝒊
).(

𝑨

𝑳
) (Equação 04) 
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Em uma investigação vertical de resistividade elétrica, faz necessário compreender o 

comportamento das linhas equipotenciais diante da aplicação de uma corrente elétrica no solo. 

Por meio da equação 03, é possível medir o potencial elétrico V (Equação 05), localizado em 

certo ponto a uma distância r do eletrodo de onde foi introduzida a corrente elétrica no solo, 

sendo A considerada como a área de uma semi-esfera (𝟐𝛑𝒓𝟐), através da qual a corrente flui 

(figura 9). 

𝑽 = 𝛒 . (
𝐫

𝟐𝛑𝒓𝟐) . 𝒊 = (
𝛒𝒊

𝟐𝛑𝐫
) (Equação 05) 

 

Usualmente, na prática, são utilizados dois eletrodos de corrente (A e B) e dois 

eletrodos de potencial (M e N), estes com o objetivo de determinar a diferença de potencial 

produzida como o efeito da passagem do fluxo elétrico pelo meio geológico, como ilustrado 

na figura 11. 

 

 

Figura 11 –Ilustração do comportamento das linhas de corrente e equipotenciais durante uma investigação 

vertical de resistividade elétrica, utilizando-se dois eletrodos de corrente (em vermelho) e dois eletrodos de 

potencial (em azul) (Adaptado de Reynolds, 1997).  

Dessa maneira, a partir da diferença entre as medidas de potencial nos eletrodos M e 

N, com respeito aos eletrodos A e B, pode-se quantificar a diferença de potencial ∆𝑽 por meio 

da equação 06 seguinte. 

∆𝑽 = 𝑽M – 𝑽N (Equação 06) 

A partir da substituição da equação (05) nas equações (07) e (08) pode-se determinar o 

potencial elétrico nos eletrodos M e N (𝑽M e 𝑽N). Os termos 𝑽M
A

 e 𝑽M
B
 referem-se aos 

potenciais gerados no eletrodo M devido à injeção de corrente elétrica nos eletrodos A e B, 

respectivamente e, de modo análogo para 𝑽N
A

 e 𝑽N
B
. 
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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
) 

Por conseguinte, 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) 

Ao isolar 𝛒 obtém-se a resistividade elétrica do semi-espaço em subsuperfície no qual 

a corrente exerce sua influência (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) corresponde a um fator 

puramente geométrico, dependente do arranjo e disposição dos eletrodos em campo. 

Nesse âmbito, ao conhecer a intensidade da corrente elétrica adotada, a diferença de 

potencial mensurada e o modo da disposição ou geometria dos eletrodos, torna-se possível, 

através da Lei de Ohm, calcular a resistividade elétrica aparente do semi-espaço 

subsuperficial, a partir da equação (12) abaixo:  

𝛒 = 𝐤 (
∆𝑽

𝒊
) (Equação 12) 

 

3.1.2 – Técnica da Sondagem Elétrica Vertical (SEV) 

O método da eletrorresistividade pode ser empregado segundo diferentes técnicas 

investigativas, a depender da finalidade e vantagens obtidas a partir de cada uma. A técnica 

adotada na presente pesquisa foi a Sondagem Elétrica Vertical (SEV), conforme reportado. 

Ela consiste na investigação de variações de resistividade elétrica em função da profundidade, 

com respeito a um ponto central do arranjo (figura 12), o que enseja estimar as espessuras e 

resistividades das camadas em subsuperfície (Orellana, 1972). A profundidade de 

investigação é controlada por fatores como a resistividade elétrica das rochas subsuperficiais, 

tipo de arranjo empregado, abertura de eletrodos, dentre outros. Uma vez que se aumenta 

gradativamente a distância entre os eletrodos de corrente, faz com que, comumente, a corrente 

aumente seu raio de propagação e atinja maiores profundidades de investigação.  
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Figura 12 – Esquema geométrico da técnica da SEV, segundo o arranjo de eletrodos Schlumberger (Adaptado de 

Nunes, 2016). 

Na técnica da SEV, os eletrodos são progressivamente deslocados simetricamente com 

relação a um ponto central fixo (centro do arranjo), o que permite investigar a configuração 

elétrica em profundidade abaixo desse ponto de referência. Como produto de uma sondagem 

geoelética, obtém-se uma curva de resistividade aparente do meio prospectado, em função da 

abertura de eletrodos de corrente (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Curva de resistividade aparente. O círculo vazio 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 os horizontes geoelétricos. O quadro em cores representa o modelo geoelétrico interpretado, onde 

o número de camadas é indicado por N; ρ é a resistividade; h e d, representam a espessura da camada e a 

profundidade; 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 obtidos na interpretação; 
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3.1.3 –Arranjo Schlumberger 

O arranjo de eletrodos Schlumberger é moderadamente sensível tanto em 

investigações verticais quanto horizontais de resistividade, sendo frequentemente adotado em 

diversos âmbitos, embora frequentemente seja comum seu uso em ambientes sedimentares 

estratificados. 

Nesse arranjo, os quatro eletrodos são dispostos em linha, simetricamente em relação a 

ponto central do arranjo, com os eletrodos de potencial (M e N) inseridos entre os eletrodos 

de corrente (A e B), buscando-se manter o espaçamento MN menor ou igual a um quinto da 

distância AB (AB/5) (Figura 14). Assim, uma corrente elétrica é injetada diretamente no solo 

através dos eletrodos de corrente, obtendo-se uma resposta elétrica sob a forma da diferença 

de potencial medida entre os eletrodos de potencial. O espaçamento entre os eletrodos de 

corrente é progressivamente expandido objetivando discernir diferentes profundidades. No 

entanto, à medida que se faz esse procedimento, há uma tendência de diminuição dos valores 

de diferença de potencial medidos, ocasionando uma imprecisão nessas medidas. Para 

solucionar os problemas decorrentes desse efeito, adota-se um procedimento de campo 

denominado “embreagem”. O procedimento consiste em aumentar o afastamento dos 

eletrodos MN, mantendo-se fixo o espaçamento entre AB, e efetuar duas leituras de diferença 

de potencial: uma com a distância MN inicial e outra com o espaçamento MN maior. Então, 

retorna-se ao espaçamento dos eletrodos AB à distância anterior, repetindo-se a leitura com o 

novo espaçamento MN. Desta maneira, alguns segmentos de curva aproximadamente 

paralelos entre si são plotados no gráfico e relacionados a cada operação de “embreagem” 

realizada.  

 

Figura 14 – Esquema geométrico do arranjo de eletrodos Schlumberger, sendo “a”, a distância entre os eletrodos 

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

Como considerado anteriormente, os valores de corrente elétrica e de diferença 

potencial obtidos servem para estimar a configuração de resistividade aparente do meio 

analisado. Para o cálculo da resistividade aparente mediante a utilização do arranjo 

Schlumberger, faz-se o uso do fator geométrico Ks, que é proveniente da geométrica desse 
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arranjo. Para sua obtenção, parte-se da equação (11) (AM=distância entre o eletrodo A e o 

eletrodo M; analogamente para AN, BM e BN;) para se chegar a equação (13). 

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) 

Assim, a resistividade aparente, empregando esse arranjo, fica na forma da equação 

(14): 

𝛒s = 
𝛑𝐛 (𝐛+𝐚) 

𝒂
. (

∆𝑽

𝒊
) (Equação 14) 

 

 

3.1.4 – Calibração geoelétrica 

Diante da inexistência de perfis elétricos de poços (well-logging) que evidenciassem o 

comportamento elétrico (resistividade elétrica) in situ das diferentes camadas, bem como 

minimizassem as ambiguidades inerentes à interpretação das curvas de resistividade aparente, 

executou-se uma sondagem elétrica de calibração. Essa sondagem, executada adjacentemente 

a um poço de perfil litológico-construtivo conhecido, enseja a definição de horizontes 

geoelétricos correlacionados a determinados tipos litológicos. Na sondagem de calibração, 

define-se o número de camadas e fixa-se os valores de espessuras no modelo geoelétrico, a 

partir das informações do perfil de poço, o que permite estimar os valores de resistividade dos 

horizontes do modelo, de modo a ajustar adequadamente a curva interpretada à curva dos 

dados observados. 

Desse modo, a sondagem de calibração possibilita a caracterização geoelétrica dos 

horizontes hidroestratigráficos locais, favorecendo a incorporação de vínculos de natureza 

litoestratigráfica e hidrogeológica ao modelo geoelétrico (resistividade x espessura), o qual 

subsidia a interpretação quantitativa das demais sondagens geoelétricas. No presente estudo, a 

sondagem geoelétrica SEV03 foi executada adjacente ao poço tubular PT-04 BMA (16), da 

CAERN, e utilizada como sondagem de calibração (Figura 15), a qual será exibida nos 

resultados do artigo indexado (vide capítulo 4). 
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Figura 15 – Sondagem de Calibração (SEV03) executada adjacente ao poço tubular PT-04 BMA (16). Foto 

retirada de Nunes, 2016. 

3.1.5 – Aquisição dos dados 

Os dados das SEVs foram obtidos através de um levantamento de campo 

compreendendo duas etapas realizadas em maio de 2014 (11 SEVs) e agosto de 2015 (6 

SEVs). Para tal, fez-se o uso de um resistivímetro do tipo Terrameter SAS 300C (ABEM), 

com abertura máxima de eletrodos de corrente AB= 1200 m (tabela 1). O procedimento de 

embreagem foi realizado nas aberturas de eletrodos AB/2 correspondentes a 40, 100, e 300m.  

 

Tabela 1 – Espaçamento em metros entre os eletrodos de corrente (AB) e de potencial (MN). As embreagens 

foram realizadas com aberturas de AB/2 iguais a 40m, 100m e 300m, respectivamente. 
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3.1.6 – Processamento dos dados geoelétricos  

Nesta fase da investigação, os dados de campo foram processados mediante a 

aplicação de uma inversão matemática, na qual foi assumido um modelo de camadas plano-

paralelas com interfaces de separação paralelas à superfície do terreno, condizente com a 

litoestratigrafica regional conhecida. Assim, admitiu-se o subsolo composto por uma 

sequência de camadas com espessuras finitas (Ei) (exceto a última, considerada teoricamente 

infinita), eletricamente homogêneas e isotrópicas e assinaladas por uma resistividade (ρi). 

O procedimento da inversão pode ser descrito como uma operação matemática 

aplicada aos dados visando à obtenção de um modelo teórico que possua um ajuste otimizado 

aos dados observados. Ele procura, essencialmente, determinar um modelo cujas respostas 

estejam em consonância com os dados mensurados em campo. Em inversões unidimensionais 

de dados de SEV, o método consiste no cálculo de uma curva teórica (modelo) e compará-la 

com a curva de resistividade aparente de campo (Ward 1990). Ambiguidades, frequentemente 

comum nesse tipo de situação, podem ser minimizadas variando os parâmetros do modelo 

inicial com o auxílio de informações complementares como: intervalos obtidos na sondagem 

de calibração, informações obtidas a partir de dados de poços, observações feitas em campo, e 

o conhecimento prévio do comportamento geológico local.  

Os dados das sondagens geoelétricas foram processados e interpretados através do 

software IPI2Win (Geoscan-M Ltda), versão 2.1 (Bobachev et al., 2000), passando por um 

processo de inversão que permitiu a obtenção de modelos geoelétricos, constituído por 

resistividades e espessuras dos horizontes geoelétricos. 

Em termos hidrogeofísicos, esse horizontes compõem uma zona não saturada, mais 

superficial, a zona saturada ou o aquífero propriamente dito, e o embasamento geoelétrico.  

Durante o processamento e interpretação via inversão, considerou-se ainda possíveis 

ambiguidades associadas à equivalências elétricas que surgem como efeito da multiplicidade 

de soluções com respostas geoelétricas semelhantes (Orellana, 1972). Nesse aspecto, 

verificou-se que variações de até 2 metros na espessura da zona não saturada em termos de 

modelo geoelétrico (espessuras x resistividades), não representavam substanciais 

modificações no ajuste da curva AB/2 x 𝞺a de campo àquela interpretada. Dessa forma, 

tomou-se esse valor como erro aceitável no emprego da referida metodologia no presente 

estudo. 
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3.2 – Análise Hidrogeofísica Integrada de Vulnerabilidade Intrínseca de 

Aquíferos 

As metodologias utilizadas no presente estudo foram a Condutância Longitudinal (S), 

GOD e Índice de Vulnerabilidade de Aquífero (AVI). Sumariamente, a Condutância 

Longitudinal enfatiza as qualidades elétrica e geométrica da zona não saturada e suas 

implicações em termos de acessibilidade hidráulica de contaminantes e consequentes níveis 

de proteção. O método GOD adota critérios subjetivos atribuindo-se pesos às características 

geométricas, litológicas e a natureza do meio aquífero. Por sua vez, o método AVI assinala 

feições associadas à espessura e a capacidade de condução hidráulica da zona não saturada.  

 

3.2.1 – Condutância longitudinal (S) 

Na análise de nível de proteção de aquífero levando em consideração apenas dados 

geoelétricos, tem-se o parâmetro de Dar Zarrouk denominado Condutância Longitudinal (S) 

(Maillet, in Orellana, 1972), o qual é amplamente aplicado em estudos hidrogeológicos, 

notadamente com ênfase ambiental (Henriet, 1976; Braga, 2006, 2008; Kirsch, 2009; Braga & 

Francisco, 2014). 

Para uma sequência de n camadas, homogêneas e isotrópicas com resistividades ρi e 

espessuras Ei, S é definido como (Orellana, 1972): 

                                                                                      (Equação 15) 

 

A condutância longitudinal (S) evidencia, como se pode ver pela observação de sua 

equação, a relação entre espessura e resistividade elétrica dos horizontes em subsuperfície. No 

cenário de uma zona não saturada sobreposta a um aquífero e composta por horizontes 

litológicos, as magnitudes de S refletem o nível de proteção dessas unidades frente a 

substâncias que eventualmente fluem em regime descendente ao aquífero. Assim, valores 

relativos elevados desse parâmetro denotam aquíferos mais protegidos, em termos relativos, 

uma vez revelam maiores espessuras da zona sobrejacente e/ou menores resistividades elétrica 

dessa camada, que por sua vez se relaciona com sedimentos e/ou rochas sedimentares com 

maior teor argiloso em sua composição – e, por conseguinte, menor condutividade hidráulica.    

Na presente investigação, essa zona foi subdivida em até 3 horizontes, de acordo com 

seu comportamento elétrico oriundo da interpretação geoelétrica, e os quocientes 
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resistividade-espessura correspondentes foram somados para a quantificação da condutância 

longitudinal total pontual, dada em mS. Assim, os dados de condutância longitudinal foram 

submetidos a um tratamento geoestatístico de gridagem e interpolação (Landim, 2003; 

Monteiro, 2015) no software Surfer, versão 9.  

 

3.2.2 – G.O.D  

A metodologia G.O.D, concebida por Foster & Hirata (1988), permite a análise da 

susceptibilidade de um sistema aquífero à contaminação através da  vinculação entre os três 

seguintes fatores: 

 Groundwater hidraulic confinement: grau de confinamento hidráulico, ou seja, 

sua natureza ou condição de confinamento, se confinado, semi-confinado ou livre; 

 Overlaying strata: tipos litológicos de estratos sobrejacentes ao meio saturado; 

 Depth to groundwater table: profundidade do nível d’água, ou do lençol 

freático para aquíferos livres, correspondendo à espessura não saturada 

sobreposta ao aquífero. 

Dessa maneira, a quantificação desse índice de vulnerabilidade compreende 3 etapas: 

1. Identificação do grau de confinamento hidráulico do Aquífero Barreiras na área de 

estudo e a atribuição correspondente de um peso que varia de 0,0 a 1,0; 

2. Definição dos caracteres litológicos da zona não saturada (pesos entre 0,4 e 1), as 

quais foram obtidas, neste estudo, diretamente por dados de poços e/ou indiretamente 

por dados geoelétricos de sondagens. A atribuição de pesos de 0,4 a 1,0 é realizada 

mediante a ocorrência do tipo litológico em suas respectivas profundidade e 

avaliando-se sua predominância.  

3. Identificação da profundidade do nível freático e atribuição de pesos que variam de 

0,6 a 1,0.  

 Após as definições dos pesos referentes a cada parâmetro, o índice de vulnerabilidade 

G.O.D é calculado pelo produto desses três valores (G x O x D) em cada ponto examinado. 

Como resultado, tem-se magnitudes que variam de 0 a 1, os quais assinalam as classes de 

vulnerabilidade natural, de modo crescente, na forma a saber: desprezível, baixa, média, alta 

ou extrema (figura 16). 



   página 34  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Metodologia 

 O mapeamento da vulnerabilidade intrínseca à contaminação do aquífero pela 

metodologia GOD foi realizado levando-se em consideração tanto dados dos perfis litológicos 

de poços, como aqueles resultantes da interpretação geoelétrica das sondagens. O cálculo do 

índice GOD foi efetuado englobando 47 dados pontuais desse índice (vide capítulo 7).  

Dessa forma, a metodologia GOD foi aplicada, no presente estudo, de maneira 

composta, utilizando-se dados de natureza litológica dos perfis de poços, e geoelétrica, a 

partir das informações provenientes dos modelos geoelétricos, caracterizando uma 

metodologia de natureza hidrogeofísica. Os pesos atribuídos a cada fator seguiram a descrição 

litológica nos perfis de poços e a respectiva magnitude apresentada no método em si, 

avaliando-se a preponderância de cada litologia em cada ponto. A atribuição de pesos com 

relação aos modelos geoelétricos baseou-se nas calibrações geoelétricas para identificação 

litológica de acordo a resistividade elétrica característica mensurada de cada horizonte não 

saturado identificado. Desse modo, foi atribuído peso 1 ao  parâmetro G em todos os pontos 

(exceto em 3 locais), caracterizando a natureza predominantemente livre do aquífero na área. 

Os pesos atribuídos ao fator O variaram de 0,5 a 0,8, de acordo com a descrição litológica e 

correlação elétrica-litológica, e a predominância desses tipos em função de sua ocorrência nas 

espessuras não saturadas; e pesos variando de 0,7 a 0,9 foram imputados ao parâmetro D, de 

acordo com as espessuras não saturadas observadas nos dados.  

Nesse contexto, efetuou-se um tratamento geoestatístico de interpolação desses dados, 

conforme procedimentos já relatados, a fim de mapear a distribuição dos mesmos e classificar 

a área em matéria de vulnerabilidade natural do aquífero à contaminação, de acordo com os 

critérios da metodologia.   

 A metodologia GOD apresenta resultados bastante satisfatórios em diversos contextos 

hidrogeológicos em termos de classificação de vulnerabilidade natural (Martinez-Bastista et 

al., 2010; Kemerich et al., 2011; Fernandes et al., 2014).  
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Figura 16 - Fluxograma para obtenção do índice de vulnerabilidade natural de aquíferos, conforme a 

metodologia GOD (Foster et al., 2006). 

 

 

3.2.3 – Índice de Vulnerabilidade de Aquífero (AVI)  

A avaliação de vulnerabilidade por intermédio do método AVI (Van Stempvoort et al., 

1992), consiste na quantificação da susceptibilidade à contaminação por meio da resistência 

hidráulica ao fluxo vertical de água através das camadas que compõem a zona não saturada e 

que formam um pacote protetor à percolação fluídica vertical. Esse método se baseia em dois 

parâmetros físicos: a espessura (d) de cada horizonte sedimentar acima da porção saturada do 

aquífero; e a condutividade hidráulica de cada um desses horizontes (K). A resistência 

hidráulica (C) é definida com base nesses dois parâmetros e calculada pela equação seguinte:  

𝐶 =  ∑
𝑑𝑖

𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

  (Equação 16)                                                  

para camadas de 1 a n.  

Como os valores de k para sedimentos arenosos são várias ordens de magnitude superiores 

às camadas de argila, a resistência hidráulica é, portanto, dominada pelas camadas argilosas, 

sendo sua dimensão a de tempo (Kirsch, 2009). Assim, a resistência hidráulica representa o 

tempo de percolação do fluido nessas camadas. Tendo em vista a grande variação de C, pode-
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se classificar a vulnerabilidade, tomando-se seu logaritmo, como sendo extremamente alta, 

alta, moderada, baixa e extremamente baixa (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Classificação da vulnerabilidade – AVI (VAN STEMPVOORT et al., 1992). 

 

 

 

Nesse contexto, o mapeamento no presente estudo, consoante à metodologia do Índice 

de Vulnerabilidade do Aquífero (AVI), foi empreendido conforme estimativa da 

condutividade hidráulica dos horizontes integrantes da zona não saturada sobrejacente ao 

Aquífero Barreiras na área investigada. Essa estimativa efetuou-se através da atribuição de 

valores de condutividade hidráulica para as diferentes litologias identificadas nos perfis de 

poços, e na correlação elétrica-litológica, baseado nos dados de resistividade elétrica (vide 

capítulo 7). As magnitudes de condutividade hidráulica foram baseadas em valores 

disponíveis na bibliografia (Domenico e Schwartz, 1990; Van Stempvoort et al., 1992; 

Lucena et al., 2009)  para os tipos litológicos observados nos dados. Desse modo e de forma 

geral, atribuiu-se valores da ordem de 10
-5 

m/s para sedimentos arenosos indiferenciados; 

magnitudes em torno de 10
-6

 m/s para arenitos de textura média a grossa; e para arenitos mais 

finos, argilosos a argilitos, foram atribuídos valores de 10
-7 

m/s. 

 Os resultados pontuais foram, a exemplo das demais metodologias, submetidas a 

tratamento geoestatístico (interpolação e gridagem) de maneira a se obter as respectivas 

cartografias (Log C e índice AVI). 

 

3.2.4 – Metodologia integrada de análise de vulnerabilidade 

Nesse contexto, os resultados obtidos, apresentados em mapas de diferentes 

parâmetros pertinentes às metodologias, foram analisados qualitativa e quantitativamente, de 

modo integrado, avaliando-se a vulnerabilidade intrínseca a que os recursos hídricos estão 

submetidos na área de estudo. Tal avaliação teve como objetivo também discernir sobre a 

influência dos aspectos dimensionais (espessura não saturada) e litológico-hidráulicos sobre o 

grau de proteção do aquífero. Uma análise quantitativa, sob a forma de gráficos, da correlação 

Resistência Hidráulica C 

(anos) Log C Classes de Vulnerabilidade 

0 –10  < 1 Extremamente Alta 

10 –100 1 – 2 Alta 

100 – 1000 2 – 3 Média 

1000 –10000 3 – 4 Baixa 

> 10000 > 4 Extremamente Baixa 
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existente entre a Condutância Longitudinal, espessura não saturada, as metodologias GOD e 

AVI igualmente foi empreendida com o intuito de compreender a afinidade entre elas e 

respaldar as conclusões obtidas. 

Os procedimentos metodológicos adotados na presente investigação estão 

representados esquematicamente de forma simplificada por meio de um fluxograma na figura 

17, onde se observa os dados geolétricos, de poços e hidráulicos fundamentando a 

composição das diferentes cartografias mencionadas para a análise integrada de 

vulnerabilidade e sua classificação. A figura 18, por sua vez, apresenta a distribuição na área 

de estudos dos poços tubulares e SEVs utilizados. 

 

 

Figura 17 – Fluxograma simplificado da metodologia hidrogeofísica integrada adotada na presente pesquisa, 

com base em mapeamentos de vulnerabilidade intrínseca de aquíferos. 
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Figura 18 – Área de estudo com a localização dos poços tubulares utilizados e SEVs executadas. 
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ABSTRACT 

 

 

The main purpose of this work was the elaboration of vulnerability mappings based on 

hydrogeophysical data, aiming at the identification and delimitation of subareas with different 

degrees of protection associated with different vulnerabilities of the Barreiras Aquifer in the 

lower course area of the Maxaranguape River, Northeast of Brazil. These mappings were 

elaborated using the following methodologies such as Longitudinal Electrical Conductance, 

GOD (G – groundwater hydraulic confinement; O – overlaying strata; D – depth to 

groundwater table) and Aquifer Vulnerability Indexes (AVI), which are based on lithological, 

hydraulic and geoelectric parameters, as well as the thickness of the unsaturated zone. The 

results show that the general domains delimited by vulnerability indexes are approximately 

concordant with each other. In general terms, the moderate, high to extremely high 

vulnerability classes cover almost the entire area, delineating both the central and the northern 

and southern portions of the investigated area, according to values lower than 1 of log c and 5 

mS, in the AVI and Longitudinal Conductance methodologies, respectively; and magnitudes 

higher than 0.4, according to the GOD methodology. Therefore, the study area exhibits a 

substantial susceptibility to the contamination of its groundwater, mainly due to the 

occurrence of sedimentary formations with high permeability and reduced depths of the water 

table, facilitating the percolation of possible contaminant loads towards the aquifer. 

 

 

 

Keywords: Intrinsic vulnerability; hydrogeophysics; Barreiras Aquifer; Maxaranguape River 

area –NE, Brazil. 
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1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES 

The accurate hydrogeological characterization of a given area is essential to define 

optimized management strategies, rationalize the use of this water resource and subsidize 

decision making related to its protection. For this purpose, among other aspects, it is essential 

to know the hydrogeophysical configuration (reservoir geometry and adjacent unsaturated 

zone, potentiometry, hydraulic parameters, etc.) and hydrochemistry (especially 

representative hydrochemical parameters and adequabilities) of the aquifer. The geoelectrical 

methodology, particularly, has been fundamental in these studies, since it makes it possible, 

through indirect investigations, to fill in information gaps when there is scarcity or even the 

absence of local well logs available. 

In the field of environmental research, specifically, multidisciplinary studies of this 

nature involving groundwater have as important tool the evaluation of the natural 

vulnerability of aquifers (Foster & Hirata, 1988, 1993; Kalinski et al., 1993; Foster et al., 

2006; Mendoza & Barmen, 2006; Kirsch, 2009; Gemail et al., 2011; Aweto et al., 2014;). 

This evaluation, for example, can be equally estimated based on geoelectric methods, by 

using Dar Zarrouk longitudinal conductance parameter (Orellana, 1972; Kirsch et al., 2003; 

Rubin & Hubbard, 2005; Okiongbo et al., 2012; Braga & Francisco, 2014; Akpan et al., 

2015), which allows to obtain and to analyse the degree of protection to which a certain 

aquifer formation is submitted, through the geoelectric characteristics of the overlying layers. 

In general terms, the degree of sensitivity to contamination derives basically from 

intrinsic hydrogeological factors and specific attributes of the strata overlying it, as well as the 

type and characteristics inherent to the contaminant load (Kirsch, 2009). Hereupon, 

considering an aquifer with a free hydraulic feature, the natural vulnerability can be 

understood as a function of the ease of percolation of the contaminant load through the 

unsaturated zone. This percolation process and its implications involve the advection of 

contaminants and the attenuation capacity of those in the unsaturated zone in the form of 

retention, physicochemical reactions, dispersion, retardation and degradation (Foster & 

Hirata, 1988; Braga, 2008). Thus, an effective protection is characterized by layers overlying 

the aquifer with greater thicknesses and low hydraulic conductivity, that will provide a high 

settlement time on the percolating water.  

The Barreiras aquifer is the largest underground source of the eastern coast of the Rio 

Grande do Norte state, being the main source of water supply for municipalities in its 

territory, including the capital Natal (Lucena, 2005). The scenario of high relative rainfall, 

perennial rivers, and occurrence of aquifers with high potential in the coastal zone of 
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northeastern Brazil, and particularly of Rio Grande do Norte, led to a thought that these 

resources would be practically inexhaustible. Therefore, although there is an upward demand 

for water in this region, resulting from crescent urbanization and agricultural development, 

there is a certain lack of precision regarding its qualitative aspects. It is observed, then, a 

relative passivity regarding the management of these resources, with respect to studies aiming 

the identification and preservation of their waters. 

In this context, this research was developed in the lower course of the Maxaranguape 

River, located on the eastern coast of the Rio Grande do Norte state and involving part of the 

municipalities of Maxaranguape and Ceará-Mirim-RN, comprising an area of approximately 

250 km
2
 (figure 1). This area is located on Cenozoic sedimentary terrains of the Barreiras 

Formation and quaternary coverings, being under the strong influence of the homonymous 

aquifer. The influence of the aquifer, added to the relatively high rainfall index of the area, 

with about 1,500 mm/year (SEHIRD, 1998), is responsible for the perennial character of the 

Maxaranguape river in its medium and low course, as in the case of other small basins that 

drains towards the Potiguar eastern coast. This area, individually, shows of great importance 

for being considered a superficial and strategic underground water reservoir when it comes to 

the future of water supply in the metropolitan region of the capital Natal, with approximately 

1,300,000 inhabitants. 

The main scope of the research was the elaboration of cartographies of degrees of 

protection of the Barreiras Aquifer, associated with different vulnerability indexes. The 

different methodologies discussed here, GOD, AVI, and Longitudinal Conductance, are based 

on combined analysis of hydrogeophysical data, despite their particularities regarding the 

physical parameters considered. 
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Figure 1 – A) Location of the Rio Grande do Norte state, Brazil; B) Location of the study area on the eastern 

coast of RN; C) Location map of the study area with well and performed geoelectric surveys sites. 

 

2. GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL CONTEXT 

The geological and hydrogeological contextualization reported here was based on the 

literature review and information on available wells in the investigated region. Under a global 

conception, the regional lithostratigraphic architecture is defined by two dominant sequences, 

one being non-outcropping and another outcropping (Bezerra, 1998; Lucena, 2005). The first 

one comprises the crystalline basement rocks (composed of granites, gneisses, migmatites and 

granodiorites) and sedimentary rocks of the Mesozoic sedimentary basin (Lucena, 2005). 

These sedimentary rocks integrate a basal arenitic unit and another, at the top, composed of 

carbonaceous rocks with the occurrence of sandstone intercalations. The outcrop sequence, in 

turn, comprises the Cenozoic sedimentary column of the region, represented by the Barreiras 

Formation and overlying quaternary coverings, which include beachrocks, alluvial, aeolian 

and mangrove deposits and indiscriminate sandy coverings. The Barreiras Formation 

involves, lithologically, from argillites to conglomerates, although the predominance is of 

argillaceous sandstones (Lucena, 2005; Angelim et al., 2006). 

With respect to the tectono-structural framework, the Barreiras Formation, along with 

the entire northeastern Brazilian coast, is affected by ruptile neotectonism (Bezerra, 1998, 

Lucena, 2005; Nogueira et al., 2005; Lucena et al., 2006; Rossetti et al, 2011). This regional 

structuring is evidenced from morphotectonic alignments and fault characterization, marked 
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by the main NE-SW and NW-SE directions. These authors assert the control to which the 

Barreiras Formation is currently subjected, under the regime of the tensile field with 

maximum compressive stress E-W (σ1) and a distensile stress N-S (σ3), derived from the 

thrust of the meso-Atlantic chain. Because of this stress regime, it was generated a system of 

dextral (NE) and sinistral (NW) transcurrent faults, linked to a normal component directly 

related to the subsidence and relative uplifts of adjacent structural blocks Bezerra e Vita-

Finzi, 2000; Bezerra et al., 2001; Bezerra et al., 2014). 

In the hydrogeological context, the Barreiras aquifer is limited in its base at the top of 

the non-outcropping Mesozoic carbonate sequence from the region, representing its 

hydrogeological base and composed of sandy-argillaceous to argillaceous sedimentary rocks 

with calciferous cementation and reduced hydraulic conductivity (Lucena, 2005; Silva et al., 

2014). The stratigraphic units overlapping the aquifer and associated with unsaturated 

hydrostratigraphy include indiscriminate sandy coverings, recent and sub-recent dune fields, 

alluvial and colluvial-eluvial deposits, and sometimes also composed by the upper portion of 

the Barreiras Formation itself. The latter, like the homonymous formation, is represented by 

argillites to argillaceous sandstones, predominantly. The hydrostratigraphic units of the 

unsaturated zone, due to their significant porosity and low runoff rates, play an important role 

as recharge zones of the system, allowing the direct infiltration of rainwater.  

Melo et al. (2013), when performing pumping tests in the area, made it possible to 

measure parameters such as hydraulic conductivity and transmissivity, obtaining, 

respectively, mean values of 1.0 x 10
-4

 m / s and 3.0x10
-3

 m
2
 / s, considering the free 

conditioning of the aquifer. Petrophysical studies on samples of the Barreiras Formation, 

performed by Silva et al. (2014), obtained mean values representing effective porosity of 

7.6%. The estimation of the seasonality of the aquifer in the study area was obtained by 

Nunes et al. (2016) by monitoring the static level of 4 local wells, where it was observed a 

maximum variation of around 1.3 m. 

The structural framework reported, with NE and NW faults, provides the configuration 

of structural blocks, grabens, and horsts, associated with the process of lowering and relative 

uplift of the hydrogeological base of the Barreiras Aquifer (Lucena, 2005; Nunes, 2016). This 

factor responds to the variation of aquifer thickness, besides controlling the formation and the 

pattern of the main hydrographic features (Lucena, 2005). In this context, the thickness of the 

Barreiras Aquifer in the Maxaranguape River varies from 19 to 72 m (Melo et al., 2013, 

Nunes, 2016), existing a tendency of increasing these thicknesses from west to east (Melo et 
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al., 2013). The exploitation flow, usually associated with the saturated thicknesses, can reach 

150 m
3
 / h (Lucena, 2005; Nunes, 2016). 

Figure 2 (A) presents a draft of the geology of the area (adapted from Angelim et al., 

2006), with its stratigraphic units and faults arranged in NW and NE directions. Figure 2 (B) 

shows the representative lithological-constructive profile of one of the wells inserted in the 

area, in which is highlighted aspects such as lithological, granulometric variations, saturated 

and unsaturated thicknesses and the top of the hydrogeological base corresponding to the 

sandstone with calcareous cementation.  

 

 

Figure 2 – A) Geological-structural map showing the geological units and faults in the NW and NE directions, in 

the lower course of the Maxaranguape River - RN (adapted from Angelim et al., 2006); B) Lithological-

constructive profile representative of the area, showing the lithological components of the unsaturated, saturated 

and hydrogeological base. 

 

According to the potentiometric map of the area (Figure 3), it is observed, in general, 

the influential character of the aquifer, as the groundwater flow predominantly towards the 

Maxaranguape River. The potentiometric dimensions exhibit values over 24 meters in the 

west coast and less than 16 meters near the Maxaranguape River. The main discharge zone 

occurs near the river mouth previously mentioned, with potentiometric levels of less than 8 

meters. 

In qualitative terms, the local waters of the Barreiras aquifer are predominantly 

sodium chlorides, slightly acidic to slight alkaline and with electrical conductivities varying 
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from 20 μS/cm to 190 μS/cm, although the values are predominantly above 40 μS/cm. The 

concentrations of TDS have an average around 40 mg/L, hardness around 12 mg/L, which 

classifies as sweet and soft water, according to the classifications proposed by Mcneely et al. 

(1979) and Custódio and Llamas (1983), respectively. 

 

 

 

Figure 3 - Potentiometric map of the lower course area of the Maxaranguape River. 

 

Regarding nitrogenous compounds, none of the results exceeded the maximum values 

allowed, according to potability standards (Brazil, 2011). However, a few occurrences of 

values higher than 7 mg/L of nitrate may reflect occasional cases of groundwater 

contamination, possibly arising from infiltration of untreated residual water or from chemical 

fertilization surpluses. 

 

3. METHODOLOGY 

The methodology adopted in the present investigation is based on the combined use of 

aquifer vulnerability assessment methods, which were developed based on the evaluation of 

hydrogeological and geophysical data, as well as bibliographical information about the area of 

study and the regional hydrogeological context of the Barreiras Aquifer. 

The geophysical method of electroresistivity, given its recognized applicability in 

hydrogeological investigations (Kirsch et al., 2003; Rubin & Hubbard, 2005; Lucena, 2005; 
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Braga & Francisco, 2014) was adopted with the purpose of characterizing the 

hydrogeological, including, but not limited to, values of saturated and unsaturated 

thicknesses, as well as lithological compositions of the latter. The geoelectric technique used 

was the vertical electrical sounding (VES), according to the arrangement of Schlumberger 

electrode type. 

In this aspect, it was considered the data from an electrical calibration sounding in the 

area (Nunes, 2016), adjacent to a well with a well-defined hydrostratigraphic-lithological-

constructive logging, due to the lack of electrical well logging that evidenced the in situ 

electrical behaviour of the different layers. This procedure sought to minimize inherent 

ambiguities in the interpretations of the apparent resistivity curves, besides supporting the 

incorporation of hydrostratigraphic links to the geoelectric models (resistivity x thickness) in 

relation to the quantitative interpretation of the other geoelectric surveys. In addition, data 

from other geoelectric calibrations in this same hydrogeological context (Lucena, 2005) were 

also considered in the present research. The performed geoelectric surveys, in a total of 17, 

had a maximum electrode aperture of 1200 m (AB/2 = 600 m), having been positioned 

primarily in places of few or none information of well logs. The geoelectric modelling and the 

acquisition of its corresponding "resistivities x thicknesses" models of the surveys were 

performed by inversion using the IPI2Win software, version 2.1, (Bobachev et al., 2000), 

assuming the plane-parallel finite thicknesses model (Ei) and electrical resistivities considered 

homogeneous (Orellana, 1972). 

The hydrogeological-lithostratigraphic information hail from 30 lithological-

constructive wells logging data, selected to add information in the various sectors of the area 

and contribute to the composition of vulnerability maps. All the information from the 

interpretive geoelectric models and wells was submitted to geostatistical treatments (gridding 

and interpolation by kriging), by using Surfer software (Golden Software, in Surfer, 2010), 

allowing the preparation of the various vulnerability maps or degree of protection of the 

aquifer, besides the overlying unsaturated zone map. 

In order to obtain a more consistent local intrinsic vulnerability analysis, as well as to 

compare the results of different weighted methods, it was used the following methodologies, 

such as Longitudinal Conductance S (Orellana, 1972; Kirsch et al., 2003; Rubin & Hubbard, 

2005; Braga & Francisco 2014), GOD (Foster & Hirata, 1988; Foster et al., 2006) and the 

Aquifer Vulnerability Index - AVI- (Van Stempvoort et al., 1992; Kirsch et al., 2003; Rubin 

& Hubbard, 2005; Kirsch, 2009). 
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In the scope of the analysis of aquifer protection level, considering only geoelectrical 

data, there is the Dar Zarrouk Total Longitudinal Conductance (S) parameter. For a sequence 

of n layers, homogeneous and isotropic layers with resistivities ρi and thicknesses Ei, S is 

defined as (Orellana, 1972): 

                                                                                            (Eq. 1) 

 

Thus, in the evaluation of the geoelectric models obtained in the interpretation, each 

layer of the unsaturated zone is constituted by one or more geoelectrical horizons. The 

resistivity-thickness quotients related to each horizon were added for the quantification of the 

total longitudinal conductance, given in mS. These data were then interpolated to analyse the 

level of physical protection offered by the horizons overlying the aquifer. This analysis is 

based on the fact that the higher the ST value of the unsaturated zone, the greater the thickness 

and/or the lower resistivities; the latter associated with more argillaceous and less permeable 

materials. 

The mapping of the intrinsic vulnerability by the GOD methodology was carried out 

considering both the well logging data, associated with the original methodology proposed by 

Foster and Hirata (1988), as well as those resulting from the geoelectric interpretation, as 

proposed in the present research. The calculation of the GOD index (figure 4) was carried out 

involving information regarding the type of aquifer (G), lithology of the unsaturated zone (O) 

and depth of the top of the aquifer (D), making a total of 47 punctual data of this index. A 

relative weight was attributed to each reported characteristic and, subsequently, the product of 

these three factors was calculated to obtain the punctual GOD index.  

The attribution of weights with respect to the geoelectric models was based on the 

geoelectric calibrations for lithological identification according to the electrical resistivities 

measured from each unsaturated horizon, as well as from the depths of the top of the aquifer.  
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Figure 4 - GOD system to evaluate the vulnerability of the aquifer to contamination. Source: Foster et al. (2006). 

 

The vulnerability assessment using the AVI method (Van Stempvoort et al., 1992) 

consists in the quantification of susceptibility to contamination through hydraulic resistance to 

vertical flow through the layers that constitute the unsaturated zone. This method is based on 

two physical parameters: the thickness (d) of each sedimentary horizon above the saturated 

zone of the aquifer (di); and the hydraulic conductivity of each of these horizons (Ki). The 

hydraulic resistance (C), defined based on these two parameters, is calculated by the 

following equation 2: 

𝐶 =  ∑
𝑑𝑖

𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 

for layers from 1 to n. 

Since the k values for sandy sediments are several orders of magnitude higher than the 

clay layers, the hydraulic resistance is therefore dominated by the argillaceous layers, being 

quantified in the time dimension (Kirsch, 2009). Thus, the hydraulic resistance represents the 

time of fluid percolation in these layers. Considering the great variation of C, the vulnerability 
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can be classified, taking its logarithm, as being extremely high, high, medium, low and 

extremely low, according to the following table (Table 1). 

 

Table 1 - Classification of vulnerability - AVI (Van Stempvoort et al., 1992). 

 

 

 

 

 

The mapping in the present study, according to the methodology of the Aquifer 

Vulnerability Index (AVI), was undertaken in accordance with the estimation of the hydraulic 

conductance capacity of the horizons belonging to the unsaturated zone over the Barreiras 

Aquifer in the investigated area. This estimation resulted from the attribution of hydraulic 

conductivity values for the different lithologies identified in the well logging and in the 

electrical-lithological correlation in the electrical resistivity data. The hydraulic conductivity 

magnitudes were based on values available in the literature (Domenico and Schwartz, 1990; 

Van Stempvoort et al., 1992), as well as data from hydrogeological tests in the context of 

Barreiras Aquifer and overlying unsaturated zone performed by Lucena et al. (2009). 

Therefore, values of the order of 10
-5

 m/s were assigned to undifferentiated sandy sediments, 

magnitudes around 10
-6

 m/s for medium to coarse sandstones and 10
-7

 m/s for finer 

sandstones, argillaceous to argillite. The punctual values obtained for "C", likewise the other 

reported methodologies, were submitted to geostatistical interpolation to obtain the respective 

vulnerability cartography. 

Figure 5 shows the methodological procedures reported in the form of a concise 

flowchart. 

Hydraulic Resistance C 

(years) Log C Vulnerability Classes 

0 –10  < 1 Extremely High 

10 –100 1 – 2 High 

100 – 1000 2 – 3 Medium 

1000 –10000 3 – 4 Low 

> 10000 > 4 Extremely Low 
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Figure 5 - Concise flowchart referring to the methodological procedures to analyse the intrinsic vulnerability of 

the Barreiras Aquifer to contamination, in the low course area of the Maxaranguape River - RN. 

 

4. RESULTS 

The integrated analysis of hydrogeological and geoelectric data allowed a 

consubstantial understanding of the unsaturated zone overlying the Barreiras Aquifer, and, 

consequently, the evaluation of its intrinsic susceptibility to contamination, mainly due to its 

predominantly free hydraulic character throughout the study area. 

The data concerning the thickness of the unsaturated zone and the 30 local well 

loggings are presented in table 4. This information was of great importance due to the 

introduction of hydrogeophysical links for the accomplishment of calibrations of the vertical 

electrical soundings, in addition to define, in a direct manner, the free surface of the waters 

and the lithological content associated with the unsaturated zone. The unsaturated thicknesses 

indicated in the wells show significant variation, with a very reduced value of 2.5 m and 5 m 

in wells 19 and 29, and increasing to the magnitudes of the order of 25 and 35 m, in wells 23 

and 16, respectively. 
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Table 2 - Tubular well data used in the composition of the maps of the present research. 

 

Well 

Number  

UTM X UTM Y 
Unsaturated 

Thickness (m) 

1 235.500 9.396.000 18,8 

2 234.390 9.393.040 20,94 

3 242.257 9.393.424 19,9 

4 238.270 9.395.352 19,27 

5 240.508 9.393.150 13,17 

6 236.300 9.388.932 19,7 

7 233.262 9.394.828 17,1 

8 238.540 9.395.465 17,33 

9 236.103 9.396.329 19,38 

10 236.742 9.396.412 18,17 

11 236.424 9.396.677 18,18 

12 236.138 9.396.041 21,11 

13 236.513 9.396.035 20,41 

14 236.152 9.395.741 15,39 

15 236.512 9.397.122 12,24 

16 232.450 9.387.212 35,01 

17 249.700 9.389.600 14 

18 250.100 9.389.550 10 

19 246.150 9.396.480 2,5 

20 246.200 9.396.300 4 

21 240.964 9.393.876 25 

22 235.575 9.394.479 23,4 

23 235.174 9.392.680 25,56 

24 249.968 9.386.056 8,3 

25 241.899 9.393.440 20,9 

26 250.100 9.389.500 7,5 

27 248.556 9.389.994 2,5 

28 249.800 9.389.800 19 

29 246.290 9.395.820 5 

30 250.000 9.389.400 3,03 

 

The geoelectrical results, from vertical electrical surveys performed primarily in 

locations without well information, initially contemplated a calibration geoelectric sounding 

(Nunes, 2016). This survey (Figure 6), conducted adjacent to a well of defined 

lithostratigraphic profile (well 16, see Figure 1), allowed to delineate the main 

hydrostratigraphic horizons of the Barreiras Aquifer and overlying unsaturated zone in terms 

of their respective geoelectric behaviours. This calibration showed the three 

hydrostratigraphic horizons of the aquifer system, such as a hydrogeological basement, the 

aquifer, and the overlying unsaturated zone. The first one has a conductive feature, with 

reduced resistivities and equal or inferior to 80 Ω.m, being associated to sandstones and 
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argillites of calcareous cementation, grading to a more electrically resistive behavior, 

characteristic of the purest cretaceous carbonate sequence (600 Ω.m). The saturated zone has 

electrical resistivities ranging from 140 to 1100 Ω.m, which correlate to argillites and 

sandstones of wide granulometric variation, where the higher resistivities reflect purer 

sandstones and the smaller, more argillaceous sandstones to argillite. 

The unsaturated zone, the main target of the present study, is composed of sediments 

and/or sandy rocks with casual levels of humidity and clay, qualifying as substantially 

resistive horizons above 1100 Ω.m. Hence, according to the geoelectric responses in the 

calibration, associated to each lithological type constituent of the unsaturated zone, values 

varying from 1100 Ω.m to 1500 Ω.m correlate to arenitic rocks of prominent clay content; 

values from 1500 Ω.m to 3200 Ω.m are associated with purer sandstones of medium particle 

size and resistivities higher than 3200 Ω.m reflecting undifferentiated sandy soils of wide 

granulometric variation. 

 

 

Figure 6 - Geoelectric calibration (VES-03); A) Apparent resistivity curve; B) Interpreted geoelectric model, 

being N the geoelectric layers, ρ the resistivity, h the thickness and d the respective depth; C) Lithological profile 

of the well and the respective interpreted;geoelectric horizons. Adapted from Nunes (2016). 

 

Figure 7 presents other VES representative of the study area and their respective 

geoelectric models (VES 1 and VES 16). In qualitative terms, the apparent resistivity curves 

express morphological features related to H-type curves (Orellana, 1972). The latter is 

characterized by the initial electrically resistive behaviour, followed by a decreasing trend 
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related to conductive intermediate horizons, culminating in a behaviour of higher relative 

conductivity and followed by an expressive ascension, sometimes in the 45-degree asymptote. 

In the quantitative interpretative process and based on geoelectrical equivalences 

reported by Orellana (1972), it was noticed that variations of up to 2 m for unsaturated 

thicknesses did not have a substantial impact on the morphological and the magnitude 

adjustment of the adjusted geoelectric curves. This value is approximately the same 

magnitude of the seasonality of the aquifer and should be considered preliminarily as a 

margin of error adopted in the present study. This margin, however, only has relevance in a 

scenario of thin thicknesses of the unsaturated zone. 

 

 

Figure 7 - Apparent resistivity curves of VES-01 (A) and VES-16 (B), with their respective geoelectric models; 

the table represents the interpreted geoelectric model, where the number of layers is represented by N; ρ  the 

resistivity; H and d refer respectively to layer thickness and depth. 

 

Table 3 shows the SEVs performed and their respective unsaturated thicknesses from 

interpreted reverse geoelectric models. These values are comprised between 1 m in VES 1, 

which it was performed near an outcropping of the water table, and reaching approximately 

45 m in the VES 13. These unsaturated thickness values, together with their respective 

electrical resistivities, were applied for the study of risk assessment to contamination of the 

aquifer in the area using the reported methodologies. 
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Table 3 - Vertical electrical surveys conducted in the low course area of the Maxaranguape River and saturated 

and unsaturated thicknesses from the geoelectric models. 

 

  

VES 

Coordinates    

Unsaturated 

Thickness (m) 
UTM E UTM N 

VES 01 241.174 9.397.806 1 

VES 02 241.435 9.395.974 10 

VES 03 240.935 9.393.856 25 

VES 04 239.428 9.394.614 13 

VES 05 238.760 9.392.954 15 

VES 06 234.881 9.391.906 20 

VES 07 237.608 9.389.406 3 

VES 08 242.664 9.391.724 12 

VES 09 243.171 9.388.450 18 

VES 10 245.169 9.388.896 6 

VES 11 242.236 9.394.542 10 

VES 12 245.096 9.394.965 3 

VES 13 233.571 9.385.316 45 

VES 14 242.974 9.385.884 5 

VES 15  248.165 9.389.540 10 

VES 16 237.718 9.385.848 23 

VES 17 241.195 9.386.770 23 

 

 

4.1. Unsaturated Zone Thickness Map 

Aiming to support the reported vulnerability analysis and, considering the importance 

of the unsaturated unsaturated zone in this context, a map of iso values of these thicknesses 

was elaborated (figure 8), based on data from well loggings and the performed geoelectric 

surveys. 

From a general perspective, it is observed a decreasing gradient of the thickness values 

of the unsaturated zone in the Eastern direction, ranging from small and reduced values of 2, 4 

and 6 m in the northeast, southeast and part of a central subarea (orange shades), and mean 

values of 8 to 18 m in the central and extreme northwestern areas (whitish shades), reaching 

significant and expressive magnitudes greater than 40 m in the southwest quadrant (bluish 

shades). 
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Figure 8 - Unsaturated zone thickness map, low course area of the Maxaranguape River. 

 

4.2. Analysis of the degree of protection of the aquifer according to the Longitudinal 

Conductance-S 

The calculation of the longitudinal conductance for the unsaturated zone was made 

based on the interpretive models of each VES and according to equation 1. Thus, the 

unsaturated zone was characterized in the form of up to 3 strata in accordance with its 

electrical- lithological response. The resistivity-thickness quotients were summed to obtain 

the total longitudinal conductance composition. These results are presented in Table 4 and 

were used to elaborate the total longitudinal conductance map of the study area (figure 9). As 

reported, higher and smaller magnitudes of this parameter correlate, respectively, with a 

higher and lower level groundwater protection. 

In this scenario, higher relative values of the longitudinal conductance are presented in 

the southwest, central-south and central-north sectors of the area (blue shades), varying from 

5 mS to values greater than 14 mS, illustrating subareas of greater relative protection towards 

the expressive unsaturated thicknesses and/or higher clay content present. On the other hand, 

the sectors where longitudinal conductance values are less than 5 mS (orange shades), in the 
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east, north and centre-west sectors, show a lower relative protection due to smaller 

unsaturated thicknesses and/or higher occurrence of sandy-rock sediments in its constitution. 

Altogether, with respect to the aforementioned considerations, it can be corroborated 

that the whole area, according to this approach, has a very low degree of protection to the 

aquifer, with most of the area having a longitudinal conductance equal to or less than 8 mS. 

The adoption of the terminology degree of protection regarding the vulnerability in the 

present topic is only purely geophysical connotation of the parameter in question. 

 

Table 4 - Data for the calculation of the longitudinal conductance showing the thicknesses and electrical 

resistivities of the geoelectric horizons that are part of the unsaturated zone. 

VES Unsaturated Thickness (m) Electrical Resistivity (Ohm.m) ∑ S (mS) 

  E1 E2 E3 ᵨ1 ᵨ2 ᵨ3   

VES 1 1,3 

  

3800 

  

0,34 

VES 2 2 8 

 

17700 3400 

 

2,47 

VES 3 13 12 

 

11200 1500 

 

9,16 

VES 4 1,56 7,55 3,43 3000 1400 5800 6,50 

VES 5 1,44 13,6 

 

17800 11500 

 

1,26 

VES 6 2 1 16,8 8100 1250 7300 3,35 

VES 7 2,9 

  

6400 

  

0,45 

VES 8 1 2 8,5 1600 5550 3150 3,68 

VES 9 6,55 18,5 

 

16800 4300 

 

4,69 

VES 10 1,67 4,52 

 

12748 1149 

 

4,06 

VES 11 1,8 8,21 

 

49684 9450 

 

0,90 

VES 12 3 

  

7750 

  

0,39 

VES 13 0,5 44 

 

1700 3150 

 

14,26 

VES 14 0,5 4,5 

 

900 2000 

 

2,81 

VES 15 0,6 0,7 9 17850 74300 6500 1,43 

VES 16 1,2 10,3 5 15800 3300 10400 3,68 

VES 17 3 27 

 

14300 1800 

 

15,21 
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Figure 9 - Longitudinal conductance map, low course area of the Maxaranguape River - RN. 

 

4.3 - Hydrogeophysical analysis of vulnerability according to GOD methodology 

The mapping of intrinsic susceptibility to the contamination of the aquifer by the GOD 

methodology was conducted considering both data from the lithological wells logging and 

those resulting from the geoelectric interpretation. Thus, the GOD index was calculated for 47 

points, 30 points from well data and 17 from VES data. 

Figure 10 shows the result of kriging interpolation of the aforementioned data. In 

general, the area shows vulnerabilities ranging from medium to high, except for a subarea at 

the northwest extremity considered relatively low. The south and centre-south sectors have 

moderate vulnerabilities varying from 0.3 to 0.5 (blue shades), whereas in the central sector, 

extending from east to west, it is characterized as a zone of a tendency to the high 

vulnerabilities with indexes ranging from 0.5 to values greater than 0.56 (orange shade). It 

should be noted, however, that the low vulnerability index at the northwest extremity of the 

area is due to the lack of data and result of the interpolation process and should, therefore, be 

treated with caution. 
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Figure 10 - Map of the GOD Index in the low course area of the Maxaranguape River - RN. 

 

4.4 - Hydrogeophysical analysis of vulnerability according to the AVI methodology 

In the present methodology, hydraulic conductivity values were adopted for the 

lithologies belonging to the unsaturated zone, according to reported bibliographical data and 

hydrogeological tests in the Barreiras Aquifer and its coverings in adjacent areas, as well as 

data from geoelectric calibrations and other VES performed. In this aspect, the arrangement in 

the area regarding the percolation time c through the unsaturated zone is presented in the map 

of figure 11. A general tendency of increasing these values from east-northeast to west-

southwest, varying from a few months, in the central area and throughout the eastern sector, 

until periods superior to 6 and 13 years, in the western sector and the southwest quadrant. In 

view of this situation, it can be considered that the entire area has very low settlement time in 

the event of a contaminant load imposed on the surface and in transit by the unsaturated zone. 
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Figure 11 - Map of the transit time c and the unsaturated zone, related to the Aquifer Vulnerability Index (AVI) - 

lower course area of the Maxaranguape River - RN. 

 

According to the classification of vulnerability based on log c (figure 12), being c 

associated with hydraulic resistance, the entire area investigated has a high vulnerability to 

extremely high, with emphasis on the northeast and southeast quadrants (shades varying from 

white to orange). Sectors with log c values greater than 0 (shades of blue), in each western 

portion and small coastal area, in turn, were classified as being of high vulnerability. As in 

previous maps, some subareas may show magnitudes of vulnerability that arise only from the 

geostatistical interpolation process, and should, therefore, be evaluated with caution and only 

in the form of trends (southwest and northeast extremities). 
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Figure 12 - Map of the Aquifer Vulnerability Index (AVI) in the low course area of the Maxaranguape River - 

RN. 

 

5. DISCUSSION 

The intrinsic vulnerability analysis of the Barreiras Aquifer in the area in question was 

carried out using three different methodologies, in order to enhance this evaluation, as well as 

to perform a comparative analysis of their respective results, as reported. In principle, it can 

be considered that the relative similarity between the results of the different methodologies is 

due to the fact that these have the parameter thickness of the unsaturated zone as the 

primordial factor. In the longitudinal conductance analysis, the similarity between its 

distribution in the area and the unsaturated thickness map denotes the predominance of this 

last parameter compared to the geoelectric resistivity contemplated in the S calculation. In 

addition, it is observed a greater variability of this thickness related to the resistivity 

throughout the area. On the other hand, the association of minor conductances with relatively 

higher unsaturated thicknesses, as in the subarea near the mouth of the Maxaranguape River, 

is geologically and geoelectrical compatible with a sandier composition of the unsaturated 

zone. In this case, these strata offer less local protection to the aquifer because of its greater 

capacity of hydraulic flow. However, in general, it can be inferred that the dimensional factor 

of the unsaturated zone supplants the geoelectric factor in the referred analysis. 
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Similarly, when comparing the unsaturated thickness maps and the AVI methodology, 

in turn, there is a substantial correlation of these, once the greatest vulnerabilities are 

associated with the smallest thicknesses of the unsaturated zone. Negative AVI anomalies, 

however, are increased (changing to extremely high vulnerabilities) face a sandier local 

lithologic constitution of the unsaturated zone. This observation, characterized, for example, 

in the central portion of the area, is corroborated by the behaviour of longitudinal 

conductance, which presents reduced values compatible with higher electrical resistivities and 

typical of sandier lithologies. 

In the northeast quadrant, the similarity between anomalous features in the unsaturated 

zone thickness maps, longitudinal conductance, AVI and GOD index, shows more neatly the 

depth predominance in the groundwater level in the quantification of the degree of protection 

of the aquifer. 

Some of these correlations can be observed in figure 13, through comparative 

graphical analysis between the different indices obtained, besides the thickness of the 

unsaturated zone, where an R
2
 correlation factor of up to 0.72 (figure 13A) was characterized. 

In this case, higher values of longitudinal conductance, evidencing a greater degree of 

protection of the aquifer, accompany higher values of unsaturated thicknesses. 

The inverse correlation between longitudinal conductance and GOD indices (figure 

13B) results from the fundamentals of their respective vulnerability classification systems, ie, 

while larger GOD indices denote an increase in vulnerability, larger conductances report 

better protection of the aquifer. The correlation coefficient estimated in the relation between 

the longitudinal conductance and the AVI index was about 0.55 (figure 13C), with a positive 

trend of alignment of these magnitudes. Both factors reflect a good level of affinity between 

the different methodologies, although considering their different approaches. 
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Figure 13 - Comparative graphical analysis between different vulnerability indices in relation to Longitudinal 

Conductance; A) Thickness of unsaturated zone, B) Index GOD and C) Index (AVI). 

 

One aspect to be questioned, where higher correlation factors could be obtained, lies in 

the fact of differences in the quantitative of the samples used in the map of longitudinal 

conductance (resulted only of models based on VES) in relation to the others. On the other 

hand, the decision on the use of combined data from well logging (direct investigation) and 

VES (indirect investigation) proved to be quite satisfactory once it allows, under certain 

conditions of incorporation of local hydrogeological links, an improvement in the elaboration 

of vulnerability maps. This fact lies, above all, in the condition of contributing with data in 

areas with a scarcity of information. In this same context, the use of data only from VES in 

the form of the longitudinal conductance parameter, judging by the reasonable correlation 

now reported with the other indices evaluated, was satisfactory, especially in terms of its use 

in areas with reduced well information. 

Aside from the particularities and relationships between the respective methodologies 

used, it was found that the entire lower course area of the Maxaranguape River has 

vulnerability classes varying from moderate-high to extremely high, notably in significant 

parts in the central, southeastern and northern sectors. Only in the extreme northwestern 

sector, by the GOD method, vulnerability is characterized for showing more reduced values. 

The figure 14 presents an integrated synthesis of the vulnerability analyses in the study area. 
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Figure 14 – A) Location of the Rio Grande do Norte state, Brazil; B) eastern coast of RN; C) Integrated synthesis 

of the vulnerability analyses. 

 

6. CONCLUSIONS 

The integrated analysis of vulnerability using different methodologies, with data from 

hydrogeological and geoelectrical research, allowed an increase in the contextualization of the 

unsaturated zone overlying the Barreiras Aquifer. This unsaturated zone, responsible for the 

main protection of this aquifer, considering the free hydraulic feature, was approached under 

different parameters, notably its thickness and lithological constitution. The methodologies 

evaluated, longitudinal conductance, GOD, and AVI, although under different analysis of 

parameters, showed a reasonable agreement between their results. In this case, vulnerability 

indexes (considering a more classical hydrogeological terminology) and degree of protection 

(derived from a geoelectric terminology) revealed intrinsic vulnerability classes of the 

Barreiras Aquifer to the lower course area of Maxaranguape River varying from moderate to 

extremely high, ie with a reduced degree of protection due to the overlying unsaturated zone. 

These high levels of intrinsic vulnerabilities, translated in the form of sensitivity to 

contamination, are essentially the result of the occurrence of sedimentary formations of high 

permeability and reduced depths of the water table, making it possible that an occasional 

contaminant to have a reduced transit time through the unsaturated zone and reach the aquifer 

more easily. 

The adoption of geoelectrical data, particularly as an increment in the composition of 

the GOD and AVI methodologies, or in the isolated form in the longitudinal conductance 
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analysis, proved to be fundamental, mainly because it allows the addition of data on spaces 

with little direct information available (data wells logging). 

In general, mappings of this nature reveal the underground hydrological conditioning 

of the area, supporting the elaboration of public policies for the protection and preservation of 

aquifers, as well as their sustainable uses. 
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A investigação de natureza multidisciplinar da vulnerabilidade intrínseca, efetuada por 

meio da analise integrada de mapeamentos de vulnerabilidade de acordo com diferentes 

metodologias, estas baseadas em dados geológicos, geofísicos e hidráulicos, facultou a 

classificação de vulnerabilidade e a delimitação de faixas e setores onde os recursos estão 

mais ou menos protegidos a eventuais substâncias danosas à qualidade das águas 

subterrâneas. 

Nesse contexto, a análise integrada de vulnerabilidade através de metodologias 

distintas possibilitou o desenvolvimento na compreensão do comportamento da zona não 

saturada sobrejacente ao sistema aquífero em termos de proteção física, ao enfatizar diferentes 

aspectos dessa unidade hidroestratigráfica. Essa abordagem conjunta fornece a vantagem de 

evidenciar certos comportamentos dessa zona que podem não ser contemplados em certas 

metodologias em função do tipo de abordagem adotada. Consequentemente, essa evolução em 

discernimento permitiu um aprimoramento na avaliação da susceptibilidade intrínseca à 

contaminação a que os recursos hídricos subterrâneos acham-se submetidos, a julgar pelo seu 

caráter hidráulico predominantemente livre ao longo da área. 

O levantamento geoelétrico, conduzindo-se sondagens elétricas verticais, foi de grande 

relevância para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que possibilitou  uma maior 

compreensão do arcabouço hidrogeológico, notadamente ao fornecer importantes informações 

do comportamento da zona não saturada ao longo da área, e a custos relativos baixos.  

A estimativa da configuração hidrogeofísica local, obtida através da interpretação das 

SEVs, possibilitou delinear os principais horizontes hidroestratigráficos do âmbito do 

Aquífero Barreiras e zona não saturada sobreposta, em termos de seus respectivos 

comportamentos geoelétricos. Desse modo, foi possível evidenciar os três horizontes 

hidroestratigráficos do sistema aquífero, sendo eles: o embasamento hidrogeológico, o 

aquífero e a zona não saturada sobrejacente. O primeiro possui caráter condutivo, com 

resistividades variando de 20 a 80 Ω.m, sendo associadas a arenitos e argilitos de cimentação 

calcífera, gradando para um comportamento mais eletricamente resistivo, característico da 

sequência carbonática cretácica mais pura (600 Ω.m). A zona saturada possui resistividades 

elétricas compreendidas entre 140 a 1100 Ω.m, as quais se correlacionam a argilitos e arenitos 

de ampla variação granulométrica, onde as maiores resistividades refletem arenitos mais 

puros e as menores, arenitos mais argilosos a argilitos.  

A zona não saturada, alvo do presente estudo, qualifica-se por horizontes 

substancialmente resistivos superiores a 1100 Ω.m. Dessa forma, consoante às respostas 
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geoelétricas na calibração e associando-se a cada tipo litológico constituinte da zona não 

saturada, foi considerado que valores variando a partir de 1100 Ω.m a 1500 Ω.m se 

correlacionam a rochas areníticas de proeminente teor argiloso; valores de 1500 Ω.m a 3200 

Ω.m estão associados a arenitos mais puros, de granulometria média e, resistividades 

superiores a 3200 Ω.m refletem solos arenosos indiferenciados de ampla variação 

granulométrica. Importa ressaltar as ambiguidades, incertezas e limitações da metodologia 

geolétrica e consequentes e possíveis variações nas espessuras não saturadas referente ao erro 

médio (2 m), que podem ocasionar alguma diferença na avaliação de vulnerabilidade, 

sobretudo em âmbito de espessuras não saturadas bastante reduzidas. 

Assim, a estimativa de valores de espessura da zona não saturada e as resistividades 

correspondentes desses horizontes, bem como a correlação litológica-elétrica possibilitaram a 

determinação e mapeamento dos parâmetros utilizados na avaliação hidrogeofísica de 

vulnerabilidade, segundo as metodologias condutância longitudinal, GOD e AVI, e a 

confecção dos mapas de espessura não saturada e resistência hidráulica. Particularmente, a 

condutância longitudinal forneceu resultados em razoável consonância com os demais, 

possibilitando investigar o nível de proteção do aquífero local em áreas com escassez ou 

reduzidas informações de poços. 

O mapa de espessura da zona não saturada, elaborado com o objetivo de subsidiar as 

análises de vulnerabilidade, apresentou valores bastante variados, possuindo um gradiente 

decrescente desses valores na direção aproximadamente leste, desde 40 m na porção sudoeste 

a 2 m no nordeste. O mapa de resistência hidráulica, por sua vez, evidenciou comportamento 

análogo, com tempos de percolação desde 13 anos no quadrante sudoeste a poucos meses na 

faixa leste da área. 

Em linhas gerais, as classes identificadas nos mapeamentos hidrogeofísicos de 

vulnerabilidade intrínseca variaram de moderada-alta a extremamente alta, abrangendo quase 

a totalidade da área, permeando tanto a faixa central como a porção norte e sul da área 

investigada, conforme valores inferiores a 3 do log c e 5 mS, nas metodologias AVI e de 

Condutância Longitudinal, respectivamente; e magnitudes superiores a 0.4, segundo a 

metodologia GOD. 

Avaliando-se a contribuição dos fatores dimensional (espessura não saturada) e 

litológico-hidráulico nesse sentido, foi constatada, sob um prisma global, a predominância da 

espessura da zona não saturada em detrimento do último fator, a julgar pela coincidência de 

anomalias de maiores vulnerabilidades com anomalias negativas de menores espessuras da 

ZNS e tempos reduzidos de transito nos mapas de espessura saturada e resistência hidráulica, 
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respectivamente. O fator hidráulico igualmente exerce sua influencia em determinadas 

porções da área, principalmente no quadrante noroeste, onde há uma inversão desse quadro, 

com maiores valores de espessura da ZNS correspondentes a maiores vulnerabilidades nos 

mapa AVI e GOD, refletindo a natureza arenítica dos materiais que constituem a zona não 

saturada nesse domínio. 

 A elevada sensibilidade à contaminação decorre essencialmente do cenário de 

ocorrência de formações sedimentares de elevada permeabilidade e reduzidas profundidades 

do nível freático, fazendo com que um eventual contaminante atinja mais facilmente a zona 

aquífera.  

 A avalição de vulnerabilidade de aquífero ainda mais otimizada poderia contemplar, 

quando disponível, dados de condutividade hidráulica a partir de ensaios realizados na própria 

área de estudo, de modo a obter uma estimativa mais precisa do tempo de trânsito na zona não 

saturada. O método AVI, nesse cenário descrito e atuando de forma isolada, ao levar em 

consideração variáveis quantitativas torna-se mais preciso frente às demais metodologias que 

levam em sua apreciação medidas indiretas e subjetivas, que podem acarretar algum desvio 

determinado. 

 Em linhas gerais, ressalta-se que mapeamentos sob mais de uma metodologia 

incrementam a caracterização do condicionamento hidroambiental subterrâneo da área.  Esse 

procedimento subsidia a elaboração de políticas públicas preventivas, de preservação e de uso 

racional desse essencial manancial hídrico, podendo contribuir na orientação de estudos 

ambientais futuros e gerenciamento hidrogeoambiental da região. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



6. REFERÊNCIAS 

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

AKPAN, ANTHONY E.; EBONG, EBONG D.; EMEKA, CHIMEZIE N. 2015. Exploratory 

assessment of groundwater vulnerability to pollution in Abi, southeastern Nigeria, using 

geophysical and geological techniques. Environmental monitoring and assessment, v. 187, n. 

4, p. 1-18. Doi: 10.1007/s10661-015-4380-2 

 

ALLER, L.; BENNET, T.; LEHR, J. H. & PETTY, R. J. 1987. DRASTIC: A standardized 

system for evaluating groundwater pollution potential using hydrogeologic settings. United 

States Environmental Protection Agency. EPA/600/2-85/018. p. 29. 

 

ANGELIM, L.A.A.; MEDEIROS, V.C.; NESI, J.R. Programa Geologia do Brasil – PGB. 

2006. Projeto Geologia e Recursos Minerais do Estado do Rio Grande do Norte. Mapa 

geológico do Estado do Rio Grande do Norte. Escala. 1:500.000. Recife: CPRM/FAPERN. 

 

AZEVEDO, L.M.P. & MOREIRA, R.C. 1981. Climatologia. Rio de Janeiro. In: Brasil, 

Ministério das Minas e Energia. Projeto RADAMBRASIL. Folhas SB. 24-25 

Jaguaribe-Natal. p. 706-728. 

 

BALSAMO F, STORTI F, SALVINI F, SILVA AT&LIMA CC. 2010. Structural and 

petrophysical evolution of extensional fault zones in low-porosity, poorly lithified sandstones 

of the Barreiras Formation, NE Brazil. Journal of Structural Geology, v. 32: 1806–1826. 

 

AWETO, KIZITO EJIRO; MAMAH, LUKE IKECHUKWU. 2014. Application of 

Resistivity Methods to Groundwater Protection Studies in Niger Delta. International Journal 

of Environmental Protection, v. 4, n. 3, p. 27. 

 

BEZERRA FHR, SAAD A, MOREIRA JAM, LINS FAPL, NOGUEIRA AMB, MACEDO 

JWP, LUCENA LRF & NAZARÉ Jr D. 1993. Estruturação neotectônica do litoral de Natal-

RN, com base na correlação entre dados geológicos, geomorfológicos e gravimétricos. In: IV 

Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos, Belo Horizonte, MG, Boletim 12, p. 317-321. 

BEZERRA, F.H.R. Neotectonics in northeast Brazil. Tese de Doutorado. University of 

London, Londres, 1998. 



   página 74  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

BEZERRA, F. H. R. & VITA-FINZI, C. How active is a passive margin? Paleoseismicity in 

northeastern Brazil. Geology, v. 28, n. 7, p. 591-594, 2000. 

 

BEZERRA, F.H.R, AMARO VE, VITA-FINZI C, SAAD A. 2001. Pliocene-quaternary fault 

control of sedimentation and coastal plain morphology in NE Brazil.Journal of South 

American Earth Sciences, 14:61-75. 

BEZERRA, F.H.R., ROSSETTI, D.F., OLIVEIRA R.G., MEDEIROS, W. E., BRITO 

NEVES, B.B., BALSAMO, F., NOGUEIRA, F.C.C., DANTAS, E.L. ANDRADES FILHO, 

C., GÓES, A.M. 2014. Neotectonic reactivation of shear zones and implications for faulting 

style and geometry in the continental margin of NE Brazil. Tectonophysics, 614: p. 78-90. 

BOBACHEV, A.A., MODIN, I.N. e SHEVNIN V.A. 2000. IPI2Win v. 2.1, IPI_RES2, 

IPI_RES3, User’s Guide. Geoscan-M Ltd., Moscou, Rússia. Manual do usuário. 25p. 

 

BRAGA, A.C.O. 2006. Métodos da Eletrorresistividade e Polarização Induzida aplicados nos 

estudos da captação e contaminação de águas subterrâneas: uma abordagem metodológica e 

prática. Tese de Livre-Docência, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade 

Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, 121 p.  

 

BRAGA ACO, Filho WM, Dourado JC. 2006. Resistivity (DC) method applied to aquifer 

protection studies. Revista Brasileira de Geofísica, ISSN 0102-261X, 24(4)573-581. 

doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0102-261X2006000400010. 

 

BRAGA, A.C.O. 2008. Estimativa da vulnerabilidade natural de aquíferos: uma contribuição 

a partir da resistividade e condutância longitudinal, São Paulo. Rev. Bras.Geofísica,26: 61-69. 

doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0102-261X2008000100005. 

 

BRAGA, A.C.O AND FRANCISCO, R.F. 2014. Natural Vulnerability Assessment to 

Contamination of Unconfined Aquifers by Longitudinal Conductance-(S) Method. Journal of 

Geography and Geology, v. 6, n. 4, p. 68. doi:10.5539/jgg.v6n4p68 

 



   página 75  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

BRASIL. Ministério da Saúde, 2011. Portaria nº 2014/2011. Dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade.  

 

CABRAL, N.M.T. & RIGHETTO A. M., 2009. Comportamento do nitrato em poços do 

aquífero Dunas/Barreiras nas explotações Dunas e Planalto, Natal, RN, Brasil. 

 

CABRAL NETO, I. 2011. Beachrocks do Rio Grande Do Norte: correlação entre os depósitos 

costeiros e os de zona costa-afora com base na faciologia, petrografia e diagênese. 2011. 145 

f. Dissertação (Mestrado em Geodinâmica; Geofísica) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal. 

 

CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água 

subterrânea – Rio Grande do Norte – Diagnóstico do município de Maxaranguape. Recife, 

Setembro, 2005. 

COSTA, W.D. Estudos hidrogeológicos de Natal-RN. 1971. Consultoria técnica de 

Geologia e Engenharia Ltda. Natal. Relatório inédito - Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte. p.20-54.  

 

CUSTÓDIO, E AND LLAMAS, M.R.  1983. Hidrología Subterrânea.  Editorial Omega, 

Barcelona, Vol.1 e 2. 

 

DOMENICO, P.A., SCHWARTZ, F.W. 1990. Physical and Chemical Hydrogeology. Wiley 

Press, 324 p. 

 

FEITOSA, A.C.F., FILHO, J.M., FEITOSA, E.C., DEMETRIO, J.G.A. 2008. Hidrogeologia 

– conceitos e aplicações. 3ª edição revida e ampliada. Rio de Janeiro. Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM), Laboratório de Hidrogeologia (LABHID). 812 p. 

 

FERNANDES LFS, CARDOSO LVRQ, PACHECO FAL, LEITÃO S, MOURA JP. 2014. 

DRASTIC and GOD vulnerability maps of the Cabril River Basin, Portugal. Civil 

Engineering, R. Esc. Minas, Ouro Preto, ISSN 0370-4467, 67(2):133-142. 

doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672014000200002. 



   página 76  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

FETTER CW. 1993. Contaminant Hydrogeology. University of Wisconsin-Oshkosh, United 

States of America. 

 

FOSTER SSD and HIRATA RCA. 1987. Groundwater contamination. Lima: 

WHO/PAHO/HPE/CEPI. 

 

FOSTER, S. S. D. & HIRATA, R. C. A. 1988. Groundwater pollution risk assessment: a 

methodology using available data. WHO-PAHO/HPE-CEPIS Technical Manual, Lima, 

Peru.81pp. 

 

FOSTER, S.S.D AND HIRATA R.C.A. 1993. Determinação do risco de contaminação das 

águas subterrâneas: um método baseado em dados existentes. São Paulo: Instituto Geológico, 

67-92. 

 

FOSTER S.S.D., HIRATA R.C.A., GOMES, D, D’ELIA M., PARIS, M. 2006. Groundwater 

Quality Protection: a guide for water utilities, municipal authorities and environment 

agencies. Groundwater Management Advisory Team, WHO/PAHO/CEPIS and 

UNESCO/ROSTLAC/PHI, The World Bank, Washington, D.C. 

 

GEMAIL, K. S., EL-SHISHTAWY, A. M., EL-ALFY, M., GHONEIM, M. F., & EL-BARY, 

M. A. 2011. Assessment of aquifer vulnerability to industrial waste water using resistivity 

measurements. A case study, along El-Gharbyia main drain, Nile Delta, Egypt. Journal of 

Applied Geophysics, 75(1), 140-150. doi:10.1016/j.jappgeo.2011.06.026 

 

HALLIDAY, D., RESNICK, R., e WALKER, J. 2012. Fundamentos de Física - Vol. 3 - 

Eletromagnetismo - 9ª Ed. 2012. 416p. 

 

HENRIET, J.P. 1976. Direct applications of the Dar Zarrouk parameters in ground water 

surveys. Geophysical Prospecting, 24:344-353. doi:10.1111/j.1365-2478.1976.tb00931.x 

 

IPT. 1982. Estudo hidrogeológico regional detalhado do Estado do Rio Grande do Norte. 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A. Secretaria de Indústria e 

Comércio do Estado do Rio Grande do Norte. Relatório técnico IPT nº 15.795. Natal. 389p. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2011.06.026


   página 77  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

KALINSKI, R.J., KELLY, W.E., BOGARDI, I., PESTI, G. 1993. Electrical resistivity 

measurements to estimate travel time through unsaturated groundwater protective layers. 

Journal of Applied Geophysics 30,161–173. 

 

KEMERICH, P.D.C., MARTINS, S. R., KOBIYAMA, M., SILVEIRA, R. L., DESCOVI 

FILHO, L., RIZZARDI, A. S., BORBA, W. F. 2011. Vulnerabilidade natural à contaminação 

da água subterrânea na bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim: uso da metodologia GOD. 

Engenharia Ambiental, 10:189-207. 

 

KIRSCH R, SENGPIEL K-P, VOSS W (2003). The use of electrical conductivity mapping in 

the definition of an aquifer vulnerability index. Near Surface Geophysics 1:3-20 

 

KIRSCH, R. 2009. Groundwater Geophysics: A tool for Hydrogeology. Ed. Springer, 

Germany, p. 548. 

 

LANDIM, P. M. B. 2003. Análise Estatística de Dados Geológicos. 2a. Edição. Editora da 

UNESP. São Paulo. 253 p. 

LUCENA, L. R. F. 1993. Mapeamento geológico-gravimétrico da faixa costeira entre 

Parnamirim e São José de Mipibu-RN. Relatório de Graduação. Departamento de Geologia. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 76 p. 

 

LUCENA LRF. 1999. Implicações tectônicas na hidrologia do Aquífero Barreiras e Sistema 

Lacustre do Bonfim, Nísia Floresta-RN. Dissertação de Mestrado. Departamento de Geologia. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 105 p. 

 

LUCENA, L.R.F. 2005. Implicação da compartimentação estrutural no Aqüífero Barreiras na 

área da bacia do Rio Pirangi-RN. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná-UFPR. 

Curitiba. 151 p.  

 

LUCENA, L.R.F.; ROSA FILHO, E.F.; HINDO, E.C.. 2006. O controle estrutural no 

Aqüífero Barreiras – área da bacia do Rio Pirangi-RN. Revista Águas Subterrâneas, 20: p. 83-

98. 

 



   página 78  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

LUCENA, L. R. F., OLIVEIRA JUNIOR, J. G.., DINIZ FILHO, J. B.. 2009. Análise da 

disposição de efluentes na área das dunas de Alagamar (Parnamirim-Natal/RN): integração de 

dados geofísicos e hidrogeológicos. Revista Brasileira de Geociências, v. 39, p. 181-189. 

 

LUCENA, L.R.F., DANTAS, J.A., MEDEIROS, A.A., ROSA FILHO, E.F. 2013. A 

lixiviação de fertilizantes nitrogenados na zona vadosa superior do Aquífero Barreiras – Área 

da bacia do Rio Catu-RN. Águas Subterrâneas, 27(1): 79-91. 

 

MARTINEZ-BASTIDA JJ, ARAUZO M, VALLADOLID M. 2010. Intrinsic and specific 

vulnerability of groundwater in central Spain: the risk of nitrate pollution. Hydrogeology 

Journal, 18:681-698. doi:10.1007/s10040-009-0549-5 

 

MCNEELY, R. N.; NEIMANIS, V. P.; DWYER, L., 1979. Water Quality Sourcebook. A 

Guide to Water Quality Parameters. Ottawa, Canadá. 89 p. 

 

MELO, J.G., REBOUÇAS, A.C., QUEIROZ, M.A.. 1994. Análise dos componentes 

hidrogeológicos da área de Natal – RN. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS, VIII. Anais. Recife, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. 471-

480. 

 

MELO, J.G.; MORAIS, S.D.O.; SILVA, R.A.; VASCONCELOS, M.B. 2013. Avaliação dos 

recursos hídricos do na Bacia do Rio Maxaranguape-RN. Revista Águas Subterrâneas, ABAS, 

São Paulo, 27: p. 53-64. 

 

MENDOZA J.A AND BARMEN G. 2006. Assessment of groundwater vulnerability in the 

Río Artiguas basin, Nicaragua. Environmental Geology, 50:569-580. doi:10.1007/s00254-

006-0233-1 

 

MORAIS, S. D. O. 2011. Hidrogeologia do Aquífero Barreiras na Bacia do Rio 

Maxaranguape. Natal, 107 p. Relatório de Graduação. Departamento de Geologia. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

MONTEIRO, ARO. 2015. Análise do grau de proteção do aquífero barreiras em perímetros 

sob fertilização química a partir de dados hidrogeofísicos – área da bacia do Rio Catu-RN. 

http://lattes.cnpq.br/5366606027537031
http://lattes.cnpq.br/7412136542629826


   página 79  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

Natal, 110 p. Dissertação de Mestrado. Departamento de Geofísica. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 

NOGUEIRA, A.M.B. 1982. O Cenozóico continental da região de Natal. Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

NOGUEIRA, F. C. C.; BEZERRA, F. H. R.; CASTRO, D. L; CASTELO BRANCO, R. M. 

2005. Radar de penetração no solo (GPR) aplicado ao estudo de estruturas tectônicas 

neógenas na Bacia Potiguar – NE do Brasil. Revista de Geologia, v. 18, n. 2, p. 139-149 

 

NOGUEIRA FCC, BEZERRA FHR, CASTRO DL. 2006. Deformação rúptil em depósitos da 

Formação Barreiras na porção leste da Bacia Potiguar. Geologia USP Série Científica, v. 6, nº 

2, p. 51-59. 

 

NUNES, LMG. 2016. Influência da estruturação regional na avaliação de reservas 

hidrogeológicas do Aquífero Barreiras – área do baixo curso do Rio Maxaranguape-RN. 

Natal, 91 p. Dissertação de Mestrado. Departamento de Geofísica. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 

OKIONGBO, K.S., AKPOFURE, E. 2012. Determination of  Aquifer  Properties and 

Groundwater Vulnerability Mapping Using Geoelectric Method in Yenagoa City and Its 

Environs in Bayelsa State, South South Nigeria. Kenneth. Journal of Water Resource and  

Protection, 4,  354-362. 

 

ORELLANA E. 1972. Prospecion geoeletrica em corriente continua. Ed. Paraninfo, 

Madrid.523 p. 

 

PAVÃO, A.D.M. 2004. Avaliação do índice de vulnerabilidade na bacia hidrográfica do Rio 

Santa Maria-RS. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Maria (UFRM), 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC), 121 p. 

 

REYNOLDS JM. 1997. An introduction to applied and environmental geophysics. Ed. Wiley. 

England. 

 



   página 80  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

RIGHETTO A. M., ROCHA M. 2005. Exploração Sustentada do Aqüífero Dunas / Barreiras 

na Cidade de Natal, RN, Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Vol. 10, No. 2: pp 27-38. 

 

ROSSETTI, D.F.; BEZERRA, F.H.R.; GÓES, A.M.; VALERIANO, M.M.; ANDRADES-

FILHO, C.O.; MITTANI, J.C.R.; TATUMI, S.H.; BRITO-NEVES, B.B. 2011. Late 

Quaternary sedimentation in the Paraíba Basin, Northeastern Brazil: Landform, sea level and 

tectonics in Eastern South America passive margin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology. v. 300, p. 191-204.  

 

RUBIN Y & HUBBARD SS. 2005. Hydrogeophysics. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 

521 p. 

 

SERHID – Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. Estudos hidrogeológicos 

para o Plano de Recursos do Estado do Rio Grande do Norte (Secretaria do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos), 1998. Disponível em: www.semarh.rn.gov.br  

 

SERHID – Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. Relatório Final de 

Cadastramento e nivelamento de poços do Aquífero Barreiras no município do Natal (RN). 

Rio Grande do Norte, 2006. 

 

SILVA, L.R.D.; LUCENA, L.R.F.; VIEIRA, M.M.; NASCIMENTO, A.F. 2014. Estimativa 

de parâmetros hidráulicos do Aquífero Barreiras-RN a partir de análise computacional de 

imagens de lâminas delgadas. Revista Águas Subterrâneas, ABAS, São Paulo, 28: p. 14-27. 

 

SURFER. Contouring and 3D Surface Mapping for Scientists and Engineers. Golden 

Software, Inc. Golden, Colorado, USA. 664p, 2010. http://www.goldensoftware.com 

 

VAN STEMPVOORT D, EWERT L, WASSENAAR L. 1992. Aquifer vulnerability index: a 

GIS-compatible method for groundwater vulnerability mapping. Canadian 

Water Resources Journal 18:25-37. 

 

Vrba, J. & Zaporozec, A. 1994. Guidebook on mapping groundwater vulnerability. 

International Association of Hydrogeologists – International Contributions to Hydrology, 16 

p. 

http://www.semarh.rn.gov.br/


   página 81  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Referências 

WARD, S.H. 1990. Resistivity and Induced Polarization Methods.  In: Ward, S. H. Editora: 

Geotechincal and Environmental Geophysics. SEG Special Publication, Vol.I.  

 



7. ANEXOS 

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Anexos 

Perfis de Poços Tubulares Utilizados na Pesquisa 

 
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 
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Poço 15 - PS-632 

 
Poço 16 – PS-921 



   página 90  

 
PPGG/ UFRN – Dissertação de Mestrado  Anexos 

 
Poço 17 - PS-073 

 
Poço 18 - PS-077 
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Poço 19 - PS-85 

 
Poço 20 - PS-055 
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Poço 21 – PT04-BMA 

 
 

Poço 22 - PS-929 
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Poço 23 - PS-930 

 
Poço 24 – RITZ-2013 
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Poço 26 – PS-060 

 
Poço 27 – PS-087 
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Poço 28 – PS-067 

 

Poço 29 – PS-075 
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Poço 30 – PS-063 
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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 
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Dados da Análise de Vulnerabilidade (GOD e AVI), 

condutividade elétrica e concentrações de nitrato das águas 

subterrâneas locais 

 
 

Dados da análise integrada de vulnerabilidade intrínseca referente aos métodos GOD e AVI. 
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Dados das análises físico-químicas de 40 poços com informações da condutividade elétrica e 

concentração de nitrato nas águas subterrâneas locais. 


