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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta resultados de estudos geofísicos, hidrogeológicos e 

aerofogramétricos aplicados à análise das águas subterrâneas da praia de Porto das Dunas 

– Aquiraz (CE). Do ponto de vista hidrogeológico, predomina-se na área de estudo dois 

sistemas aquíferos denominados de Sistema Aquífero Dunas/Paleodunas e Sistema 

Aquífero Barreiras, que experimentam constantemente explotação exagerada por meio de 

poços tubulares. Isto é devido ao mau uso de captação por residentes locais associado à 

falta de um sistema de abastecimento de água, tornando as águas subterrâneas como fonte 

exclusiva. A integração dos métodos utilizados nesta pesquisa foi empregada para 

caracterizar os aspectos dos recursos hídricos subterrâneos, em termos qualitativos 

(físico-químico), semi-quantitativos (potencial hídrico) e litoestratigráficos. As análises 

físico-químicas com as observações em campo, determinaram zonas contaminadas por 

água salgada e zonas de água doce. Já as medições de cargas hidráulicas, expressa em 

altura de coluna d’água em relação a um plano de referência (nível do mar), forneceram 

informações do potencial hidráulico da região, e, inclusive apontou locais propensos para 

avanço da interface água salgada/água doce. No âmbito litoestratigráfico, as seções de 

tomografia elétrica (ERT – 2D) foram fundamentais para contextualizar as propriedades 

geométricas do meio litológico, tais como espessura e profundidade, e, também, foram 

importantes para determinar os aspectos do fluxo contaminante de água salgada, 

adentrando no Sistema Aquífero Barreiras. Diante disso, necessita-se de trabalhos de 

monitoramento e de gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos da praia de Porto 

das Dunas, já que há usos abusivos na explotação por parte de alguns residentes locais, 

inclusive com uso de sistemas de dessalinizadores, em que somente 50% da água 

explotada é aproveitada, acelerando, assim, o processo de intrusão salina na região.  

Portanto, o presente trabalho, além de conter o valor científico, tem como função alertar 

a real situação das águas subterrâneas da praia de Porto das Dunas nos períodos vigentes 

deste estudo (outubro de 2015 e janeiro de 2017). 

 

Palavras-chave: Água Salgada, Praia de Porto das Dunas, Sistema Aquífero Barreiras. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work shows results of geophysical, hydrogeological and aerial 

photogrammetric studies applied to the groundwater analysis of the beach of Porto das 

Dunas - Aquiraz (CE). From the hydrogeological point of view, two aquifer systems 

known as the Dunas/Paleodunas Aquifer System and the Barreiras Aquifer System are 

predominant in the study area, which constantly have exaggerated exploitation through 

wells. This is due to misuse of captation by local residents associated with the lack of a 

water supply system, making groundwater as exclusive source. The integration of the 

methods used in this research were used to characterize the aspects of groundwater 

resources, in qualitative (physical-chemical), quantitative (water potential) and 

lithostratigraphic terms. Physical-chemical analyzes with field observations determined 

areas contaminated by salt water and limits of freshwater zones. Measurements of 

hydraulic loads, expressed in water column height relative to a reference plane (sea level), 

provided information on the hydraulic potential of the region, and even pointed to areas 

prone to advancement of the saltwater/freshwater interface. In the lithostratigraphic 

context, sections of electrical tomography (ERT- 2D) were fundamental to contextualize 

the geometric properties of the lithologic environment, such as thickness and depth, and 

also were important to determine the aspects of the salt water contaminant flow, entering 

the system Barreiras aquifer. On this, monitoring and management of the groundwater 

resources of the beach of Porto das Dunas is necessary, since there are abusive uses by 

some local residents, including the use of desalination systems, where only 50% of the 

exploited water is availed, thus accelerating the process of saline intrusion in the region. 

Therefore, this work, besides containing the scientific value, has as a function to alert the 

groundwater situation of the Porto das Dunas beach during the periods in force of this 

study (October 2015 and January 2017). 

 

Keywords: Salt Water, Porto das Dunas Beach, Barreiras Aquifer System. 
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Relatório de Graduação – Jonathan L. Castelo Branco 

1. INTRODUÇÃO 
 
As principais informações relevantes ao tema proposto neste relatório são 

apresentadas no presente capítulo, assim como os objetivos, a justifica sobre o tema e a 

contextualização da área de estudo. 

1.1. Considerações Iniciais 
 

Nos últimos anos a praia de Porto das Dunas/CE sofreu um crescimento 

imobiliário muito acelerado e desordenado associado à falta de um sistema de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Além disso, a região possui uma 

grande importância para a indústria do turismo através, principalmente, do maior parque 

aquático da América Latina. 

Em função da falta de um sistema de abastecimento de água, alguns residentes 

e empreendimentos locais explotam de uma maneira exagerada os aquíferos costeiros por 

meio de poços tubulares, ocasionando problemas ambientais decorrente do rebaixamento 

do nível freático, e consequente avanço da cunha salina. Já a falta de um sistema de 

esgotamento sanitário, contribui para a contaminação destes aquíferos por meio de 

efluentes domésticos, particularmente, nos sistemas aquíferos mais rasos. Os aquíferos 

costeiros mais representativos da região correspondem ao Sistema Aquífero 

Dunas/Paleodunas e ao Sistema Aquífero Barreiras, apresentando características 

hidrogeológicas com média a alta vulnerabilidade.  

Por esse motivo, ao saber que as áreas costeiras são ambientes geralmente 

frágeis, nos quais os recursos hídricos subterrâneos podem ser superexplotados e 

contaminados por influências comumente antrópica, pode-se gerar em alguns casos 

problemas ambientais irreversíveis. A situação descrita acima, na região do Porto das 

Dunas, demanda um plano de ação, naturalmente baseado em estudos que forneçam 

subsídios para um gerenciamento adequado dos recursos hídricos subterrâneos. 

Dessa forma, iniciou-se os estudos em outubro de 2015, adquirindo os 

primeiros dados hidrogeológicos e geofísicos com a finalidade de identificar e entender, 

primeiramente, a questão do avanço da cunha salina ocorrente na área de estudo. 

Posteriormente, continuou-se com os estudos em janeiro de 2017 a fim de expandir o 

escopo do estudo inicial e desenvolver uma metodologia integrada, aumentado o número 

de dados geofísicos, aplicando outros métodos hidrogeológicos e empregando a 

aerofotogrametria. As informações obtidas terão caráter relevante no sentido de se 
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constituir dados considerados úteis ao interesse da população local, do setor público e do 

setor privado, além de fornecer subsídios importantes para o desenvolvimento de estudos 

de águas subterrâneas e ambientais na área.  

1.2.  Objetivos 
 

O objetivo principal desta pesquisa é contextualizar a situação dos recursos 

hídricos subterrâneos em uma área de 2,84 km2 da região do Porto das Dunas. Isto será 

embasado na aquisição, processamento e interpretação de dados Hidrogeológicos, 

Geofísicos e Aerofotogramétricos. Nesta ótica, para atingir os objetivos tem-se os 

seguintes passos:  

 
 Hidrogeologia – Métodos Hidrogeológicos: 

a) Examinar dados de perfis construtivos de poços a fim de auxiliar nas interpretações 

geofísicas e hidrogeológicas.  

b) Analisar os dados de Condutividade, STD (Sólidos Totais Dissolvidos) e Salinidade a 

partir de mapas de contorno para cada parâmetro físico-químico medido. 

c) Delimitar as zonas de poços contaminados por água salgada e às zonas de poços que 

contém água doce à salobra.   

d) Analisar os dados de níveis estáticos do aquífero local medidos em linha de costa até 

em regiões mais interiores, a fim de se obter informações da superfície potenciométrica 

através da carga hidráulica durante os períodos das aquisições.  

 Geofísica – Método da Eletrorresistividade (Tomografia Elétrica): 

a) Conhecer a espessura média dos pacotes sedimentares e as variações verticais litoestra-

tigráficas (principalmente, Dunas/Paleodunas, Formação Barreiras e Embasamento), em 

determinado locais de interesse hidrogeológicos e ambientais. 

b) Determinar a profundidade do aquífero e da zona saturada 

c) Avaliar as eventuais estruturas (falhas, altos e fraturas) do embasamento. 

d) Descriminar às zonas de água salgada e água doce nas seções de tomografia elétrica.  

e) Analisar temporalmente as áreas contaminadas por água salgada dentro de um intervalo 

de 1 ano e 2 meses através das seções de tomografia elétrica. 
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 Aerofotogrametria: 

a) Gerar um Modelo Digital de Terreno preciso. 

b) Elaborar um Mosaico de ortofotos. 

c) Gerar uma base cartográfica da área de estudo. 

 
1.3.  Justificativa 
 

Nos últimos anos, a praia de Porto das Dunas vem sofrendo uma maior 

concentração urbana por meio de novos empreendimentos e residências. Isto gera uma 

preocupação acerca dos recursos hídricos locais, pois o abastecimento de água da região 

permanece, exclusivamente, dependente das águas subterrâneas. Sabe-se que os aquíferos 

costeiros possuem uma vulnerabilidade média a alta devido as suas características 

geológicas intrínsecas de porosidade e permeabilidade. Porém, os órgãos estaduais, 

federais e municipais responsáveis pela fiscalização ambiental e pelo gerenciamento dos 

recursos hídricos do Estado do Ceará continuam sem exercer as suas atribuições 

fundamentais de garantir a sustentabilidade entre a sociedade e o meio ambiente. Dito 

isso, verificou-se em algumas residências e empreendimentos cenários que gera uma 

grande preocupação ambiental, tais como: a) o uso sem controle de dessalinizadores em 

linha de costa, b) condomínios com até uma dezena de poços, c) explotação exagerada de 

água subterrânea para fins dispensáveis, d) poços secos em zonas principais de recarga e 

em zona de linha de costa. Diante disso, o presente trabalho, além de conter informações 

relevantes de caráter científico e pioneiro na região, tem como função em alertar as 

autoridades e a população local da situação alarmante presente dos seus recursos hídricos 

subterrâneos.  

 
1.4.  Localização da Área de Estudo 
 

A área de estudo (2,84 km2) está inserida no município de Aquiraz (porção 

nordeste do Estado do Ceará), abrangendo parte da faixa costeira da região Metropolitana 

de Fortaleza, especificamente na praia de Porto das Dunas (Figura 1.1). O acesso a área, 

partindo-se de Fortaleza, pode ser feito através das rodovias CE-040 e CE-025 distando, 

aproximadamente, 26 km. O polígono regular da área de estudo fica delimitado por quatro 

vértices com coordenadas UTM demonstrados na Tabela 1.1. 
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Figura 1.1: Mapa de Localização da área de estudo. 

 

Tabela 1.1: Coordenadas dos vértices 1, 2, 3 e 4 que delimitam o polígono da área de estudo. 
 
 
Coordenadas 

UTM 
 

   
Vértices do Polígono – Área de Estudo 

1 2 3 4 

E 565409 566851 567717 566267 

S 9576028 9576845 9575416 9574562 
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2. MÉTODOS DE TRABALHO E MATERIAIS 

 
O presente trabalho seguiu procedimentos metodológicos substanciais para 

atingir os objetivos da pesquisa. O desenvolvimento sequenciado, a partir de uma etapa 

inicial, incluiu levantamento bibliográfico e compilação de dados relacionados a água 

subterrânea e geologia local. Na etapa seguinte efetuou-se várias aquisições em campo, 

primeiramente, envolvendo os levantamentos hidrogeológicos e, em sequência, os 

levantamentos geofísicos e aerofotogramétricos. De posse do conjunto de dados, para 

cada etapa de aquisição, foram realizados os respectivos processamentos e interpretações, 

bem como geração de um banco de dados em plataforma SIG. Por último, foi efetuado a 

integração dos dados adquiridos em uma mesma plataforma, de modo a contextualizar 

qualitativamente e quantitativamente as águas subterrâneas na área de estudo.  

 
2.1. Levantamento bibliográfico e compilação de dados pretéritos 

 

Como o interesse inicial do trabalho era o estudo de avanço de cunha salina 

em zonas costeiras, pesquisou-se artigos, boletins, relatórios técnicos, dissertações e teses 

acerca do tema produzido no Brasil e internacionalmente. Vale destacar, os trabalhos 

americanos executados pela USGS para monitoramento da interface água doce e salina 

ao longo da zona costeira leste americano. Abrangendo-se mais em termos de água 

subterrânea, vale ressaltar a importância dos estudos hidrogeológicos e geológicos 

pretéritos realizados na área de estudo e áreas envolvendo a Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF). Os trabalhos específicos mais importantes encontram-se relacionados 

a Cavalvante (1998), Bianchi et al. (1984), Silva (2000) e Brandão et al. (1995). 

Conjuntamente, foram realizadas pesquisas bibliográficas envolvendo aplicações dos 

métodos geofísicos da eletrorresistividade em zona costeira, cujo foco era a delimitação 

entre a água doce e salgada através da propriedade física da resistividade elétrica.  

As informações pretéritas relacionados a água subterrânea e geologia foram 

baseados em dados de poços provenientes do banco de dados hidrogeológicos da CPRM 

(SIAGAS) e de empresas privadas.  Em relação as informações geológicas, baseou-se em 

dados de cartografia geológica da CPRM através do Mapa Geológico do Estado do Ceará 

(Cavalcante, 2003). Outros dados complementares necessários à pesquisa foram obtidos 

através da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH). 
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2.2. Levantamento Hidrogeológico 
 

Esta etapa foi realizada em dois períodos distintos, em outubro de 2015 e 

janeiro de 2017, buscando analisar temporalmente a integridade física das águas 

subterrâneas na área de estudo. No primeiro período adquiriu-se os dados relacionados as 

características físicas das águas subterrâneas, cujo parâmetros analisados e de suporte 

foram: cor, sabor, odor, condutividade elétrica, salinidade e sólidos totais dissolvidos 

(STD). Para os três últimos parâmetros, utilizou-se um condutivímetro portátil Ak50 

(Akso) pré-ajustado com as soluções padrões de condutividade elétrica em três escalas de 

calibração: 0 µS/cm (no ar), 1412 µS/cm e 12,88 mS/cm, de modo a aumentar as precisões 

das medidas. Além disso, a cada três dias era verificado a qualidade das medidas do 

condutivímetro com as soluções padrões, sendo necessário a calibragem novamente em 

alguns momentos das aquisições de dados (controle de qualidade). O equipamento mede 

a condutividade elétrica, STD, salinidade e temperatura, tendo uma compensação 

automática deste último parâmetro sobre as medidas realizadas. As faixas de medições 

para cada parâmetro encontram-se na Tabela 2.1.  

 
Tabela 2.1: Especificações técnicas de medidas do Equipamento AK50 . 
 

Especificação AK50: Faixa de medição 

Condutividade: 5 a 2000 µS/cm (1µS/cm) - 2 a 20 mS/cm 

STD: 0 a 1300 ppm (1ppm) – 1,3 a 13 ppt  

Salinidade: 0 a 1000 ppm (1ppm) - 1 a 12 ppt  

Temperatura: 0 a 90 °C  

 

Os procedimentos de medição in situ adotados em campo (Figura 2.1) com o 

condutivímetro portátil Ak50 seguiam um roteiro simplificado, como descrito a seguir:  

 
1. Ligar o aparelho e deixar o equipamento ligado durante aproximadamente dois 

minutos. 

2. Lavar a sonda de condutividade elétrica com água destilada de modo a escorrer a água 

sobre o eletrodo e garantir a retirada de íons ou contaminantes indesejáveis sobre a peça.  

3. Questionar ao proprietário do poço tubular se a água que está sendo analisada foi 

recentemente bombeada (pelo menos por algumas horas ou um dia), pois será a água 

representativa do aquífero. Além disso, perguntar se há produtos de tratamento de água 

(por exemplo: cloro) ou algo que possa mascarar os valores reais de condutividade. 
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4. Proceder a leitura diante de um recipiente de vidro (copo comum) duas vezes ou três 

vezes, de forma a garantir que o eletrodo seja contaminado com amostra analisada. 

Sempre, girando e movimentando o condutivímetro. Após uma pausa de alguns minutos 

(estabilizado), realizar a medida.  

5. Logo após a leitura dos parâmetros, lavar o eletrodo com água destilada e enxugar com 

papel absorvente macio, de forma a não deixar umidade no eletrodo. Após isso, guardar 

conforme especificação do fabricante.  

 
Figura 2.1: A) Procedimento de calibração pré-campo do Condutivímetro portátil Ak50, B) Coleta in situ 

de água diretamente de um poço bombeado, C) Anotações pertinentes para cada parâmetro qualitativo 

medido, D) Equipamento lavado com água destilada e, pronto, para ser enxaguado com papel absorvente 

macio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa maneira, os procedimentos de medições foram sendo executados ao 

longo de domicílios e estabelecimentos instalados próximo ao mar, a fim de identificar 

primeiramente a presença de água salina em poços tubulares. 

A 

D C 

B 
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 No primeiro dia de pesquisa, partindo da barraca do Tadeu (próximo ao 

condomínio Golf Ville) em direção ao Beach Park, nada foi constatado em termos de 

intrusão salina pelos dados dos poços analisados. Tentou-se examinar os poços do 

empreendimento Beach Park, porém não foi autorizado a entrada. Após isso, 

prosseguindo os procedimentos de medições em direção noroeste da costa, verificou-se 

poços contaminados por água salina, em que a zona contaminante central se estabelecia, 

aproximadamente, entre o empreendimento Oceani Beach Park Hotel e as residências em 

direção ao Beach Park (demonstrado posteriormente).  

Diante disso, a área de estudo inicial ficou centralizada entre a zona 

contaminante e a zona mais afastada do mar (interior continental), pois o objetivo era 

relacionar a variação da salinidade encontrada nos poços com a distância do litoral. Ao 

todo foram realizadas 43 medidas em poços tubulares (Figura 2.2), resultando em mapas 

de contorno para cada parâmetro físico medido (Condutividade, STD e Salinidade).  

 
Figura 2.2: Localização dos poços medidos em outubro de 2015. 
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No segundo período (janeiro de 2017) adquiriu-se tanto os dados relacionados 

às características físicas (mesmos procedimentos do primeiro período) quanto os dados 

relacionados ao nível estático das águas subterrâneas. Este último procedimento, 

juntamente com os dados planialtimétricos de precisão adquiridos, serviu para obter as 

informações de carga hidráulica e de superfície potenciométrica dos aquíferos em estudo 

(Figura 2.3). Para isso, utilizou-se um Medidor de Nível MDN 100M e um Gps Geodésico 

Trimble R10.  

 

Figura 2.3: A) Procedimentos para obtenção de carga hidraúlica e de superfície potenciométrica (adaptado 

de CPRM, 2000), B)  Equipamentos utilizados durante as aquisições em campo, C) Medida de nível 

estático, D) Medida de altura da boca do poço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C B 

D 



10 
 

Relatório de Graduação – Jonathan L. Castelo Branco 

A intenção desta etapa era repetir as medidas dos mesmos poços adquiridos 

no primeiro período e ampliar a área de estudo inicial, considerando os levantamentos 

geofísicos e aerofotogramétricos a posteriori. Dessa forma, foram cadastrados 96 poços 

em que se obteve os parâmetros de condutividade, salinidade e STD (Sólidos Totais 

Dissolvidos). Além disso, foram medidos níveis estáticos de 58 poços, pois nem todas as 

estruturas de captação de água subterrânea eram passíveis de medição (Figura 2.4). Como 

resultado, gerou-se mapas de contorno para cada parâmetro físico medido 

(Condutividade, STD e Salinidade), mapa de carga hidráulica e o modelo de superfície 

potenciométrica.  

 

Figura 2.4: Localização dos poços medidos em Janeiro de 2017. 
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2.3. Levantamento Geofísico (Eletrorresistividade) 
 

Uma vez identificado as regiões de intrusão salina através dos altos valores 

de condutividade, salinidade e STD (medidos in situ) e do sabor salino das águas 

subterrâneas captadas pelos poços tubulares, estabeleceu-se áreas prioritárias para os 

levantamentos geofísicos com o método da eletrorresistividade. Dessa maneira, foram 

realizadas as aquisições em campo logo após os levantamentos hidrogeológicos em 

outubro de 2015 e janeiro de 2017.  

Os dados de resistividade foram adquiridos com um eletrorresistivímetro da 

Advanced Geosciences (Supersting R8/IP) de oito canais, isto é, para cada corrente de 

injeção, o potencial entre nove eletrodos pode ser medido simultaneamente, assim 

acelerando os processos de mensuração.  Para isso, contém os acessórios chamados de 

"switch box" e "cabos passivos" (cabos multiaxiais) que executará em conjunto a 

comutação automatizada entre os eletrodos de injeção de corrente e os eletrodos de 

potencial. A maneira da comutação entre os eletrodos será definido por um arquivo de 

comando planejado em laboratório e inserido no próprio equipamento, onde será decidido 

o tipo de arranjo (dipolo-dipolo, wenner-schlumberger, polo-dipolo,etc) que se deseja 

executar em campo. 

No presente trabalho utilizou-se somente a técnica de tomografia elétrica cujo 

interesse era adquirir as variações tanto verticais como horizontais de resistividade ao 

longo da linha de levantamento, sendo assim uma investigação bidimensional (2D). Tal 

levantamento é comumente realizado com um maior número de eletrodos. Por exemplo, 

o sistema composto para o Supersting R8/IP do Laboratório de Geofísica de Prospecção 

e Sensoriamento Remoto (UFC) permite um imageamento de resistividade ou de 

polarização induzida com até 84 eletrodos simultaneamente espaçados a cada 10 metros 

(840 metros linear de investigação). Além disso, o volume de dados aumenta bastante 

quando comparados com os equipamentos e técnicas convencionais (SEV’s) e 

Caminhamento Elétrico), podendo adquirir dezenas de milhares de dados de resistividade 

elétrica. Os procedimentos desta técnica serão detalhados em capítulo posterior. 

No primeiro período (outubro de 2015) executou-se duas seções de 

tomografia elétrica, sendo a primeira seção (seção 1) perpendicular à linha de costa com 

comprimento de 250 metros, enquanto a segunda seção (seção 2) foi paralela à linha de 

costa com comprimento de 840 metros. Ambas as seções tiveram o mesmo arranjo dipolo-

dipolo e o mesmo espaçamento de 10 metros entre os eletrodos (Figura 2.5). 
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Figura 2.5: Localização das seções de tomografia elétrica realiazadas em outubro de 2015. 

 

Os procedimentos adotados em campo foram realizar medidas de 

resistividade elétrica em período de maré cheia (Figura 2.6) para a seção 1, de modo a 

identificar o fluxo invertido do mar para o continente em função da zona contaminante 

por água salgada verificados nos poços tubulares. Já para a seção 2, buscou investigar a 

topografia do embasamento cristalino ao longo da zona costeira (Figura 2.6) e, 

consequentemente, as espessuras médias entre os depósitos terciários/quaternários 

formados pelas Dunas/Palodunas e formação Barreiras. Para ambas as seções, tentou-se, 

fundamentalmente, examinar os contrastes de resistividade elétrica horizontal entre os 

meios geológicos contendo água salgada e água doce/salobra em regiões de intrusão 

salina. Além disso, outros subprodutos foram gerados e interpretados como será mostrado 

posteriormente.  
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Figura 2.6: A) Seção 1 - central de aquisição Supersting R8/IP e o "switch box"conectado com o "cabo 

passivo" B) Seção1- eletrodos finais (23,24 e 25) sendo instalados no terreno e conectados no cabo 

multiaxial, C) Seção 2 - 84 eletrodos sendo instalados ao longo de 840 metros da zona costeira, D) Seção 

2 – eletrodos iniciais sendo instalados próximo ao Beach Park. 

 

OBS: As coordenadas do primeiro e último eletrodo 
          das seções 1 e 2 encontra-se na tabela 2.2.   

 

 

A B 

C 

D 

Eletrodo 1 

Eletrodo 25 

Central de aquisição  



14 
 

Relatório de Graduação – Jonathan L. Castelo Branco 

Tabela 2.2: Coordenadas das seções 1 e 2 adquiridos por GPS de Navegação. 
 

 
Coordenadas UTM 
SIRGAS2000/24S 

 

   
SEÇÃO 1                                    SEÇÃO 2 

Eletrodo 1 Eletrodo 25 Eletrodo 1 Eletrodo 84 

E 567163.040 567400.947 567650.553 567217.625 

S 9575715.674 9575746.677 9575385.432 9576093.206 

 
No segundo período (janeiro de 2017) teve-se o intuito de analisar 

temporalmente o comportamento das águas subterrâneas dentro de um intervalo de 1 ano 

e 2 meses em relação ao período anterior, pois alguns poços já se encontravam 

abandonados devido a contaminação por água salgada. Dessa forma, executou duas 

seções de tomografia elétrica, sendo a terceira seção (seção 3) no mesmo local da seção 

1 com comprimento de 260 metros (10 metros a mais) e a quarta seção (seção 4) paralela 

à linha de costa com comprimento de 270 metros, que foi executada de uma maneira a 

sobrepor a seção 3. Ambas as seções tiveram o mesmo arranjo dipolo-dipolo e o mesmo 

espaçamento de 10 metros entre os eletrodos (Figura 2.7).  

Desta vez, ao contrário do primeiro período em que se utilizou um GPS de 

navegação (Garmin) para georreferenciar o primeiro e o último eletrodo, realizou-se um 

levantamento planialtimétrico para cada eletrodo a partir de um GPS geodésico, gerando 

a topografia de terreno com alta precisão nas seções de tomografia elétrica (Figura 2.8). 

 
Tabela 2.3: Coordenadas das seções 3 e 4 adquiridos por Gps Geodésico. 

 
Coordenadas UTM 
SIRGAS2000/24S 

 

   
SEÇÃO 3                                    SEÇÃO 4 

Eletrodo 1 Eletrodo 26 Eletrodo 1 Eletrodo 27 

E 567423.197 567169.591 567488.277 567350.595 

S 9575753.357 9575716.557 9575628.541 9575857.423 
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Figura 2.7: Localização das seções de tomografia elétrica realizadas em janeiro de 2017. 

 
Figura 2.8: A) Seção 3 perpendicular à linha de costa, B) Seção 4 paralelo à linha de costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Eletrodo 1 

Eletrodo 1 
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 2.4. Levantamento Aerofotogramétrico 
 

Para a realização do voo e aquisição das fotografias aéreas foi utilizado o 

Phantom 4 produzido pela DJI (Figura 2.9), uma das maiores fabricantes de drones no 

mundo, garantindo segurança nas decolagens e nos pousos por serem executados de 

maneira automatizada. De acordo com o fabricante, o Phantom 4 possui as seguintes 

características: 

- Peso (incluindo bateria): 1380 gramas; 

- Câmera de 12 MP; 

- Tamanho máximo de cada foto: 4000 x 3000 pixels; 

- Rádio com distância máxima de transmissão de 5 km; 

- Capacidade de voo de aproximadamente 28 minutos; 
 

O planejamento e execução de voo foi realizado no aplicativo Dronedeploy 

disponível para sistema IOS. Este aplicativo permite ao usuário planejar o voo pela 

inserção de waypoints, tendo em vista as seguintes informações: altitude de voo, 

velocidade, tempo de voo, captura das fotos, sobreposição das imagens, entre outros 

parâmetros. Na aquisição de dados foram realizados dois voos principais em dois dias 

distintos (14/04/2018 e 18/04/18), usando 4 baterias para cada voo de modo a cobrir toda 

a área de interesse. Isto foi devido ao tamanho da área, a velocidade do vento e a 

autonomia do equipamento. 

 

Figura 2.9: A) DJI Phantom 4 utilizado no levantamento, B) Medida de velocidade do vento antes da 

decolagem através de um Anemômetro (Velocidade máxima verificado: 10,1 Mp/h – 16,2 Km/h). 
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O Phantom 4 pode operar com velocidade do vento em até 35,40 km/h, porém 

não é indicado voar próximo deste valor. O aconselhado, para uma melhor margem de 

segurança, seria voar até velocidade de 25 km/h. Por isso, a importância de medir a 

velocidade máxima do vento e a sua direção através de um Anemômetro (Figura 2.9). 

 O voo foi executado paralelo à linha de costa , de maneira que as fotos fossem 

tiradas de acordo com a continuidade das ondas de praia para diminuir as distorções no 

produto final. Vale ressaltar, que as linhas de voo entre 1 e 2 (Figura 2.11) tem que se 

sobrepor, pelo menos em parte, umas sobre as outras para que o programa de 

processamento possa integrar os dois voos. Na tabela 2.4 encontra-se a síntese dos 

parâmetros básicos para o planejamento e execução dos dois voos.  

 
Tabela 2.4: Síntese dos parâmetros básicos para o planejamento e execução de voo. 

Parâmetro Voo 1 Voo 2 Total 

     Velocidade máxima 15 m/s 15 m/s  

Tempo de voo estimado 44:41 minutos 42:09 minutos 1:26:50 hora 

Altitude 150 m 150 m  

Área total 213 Hectares 205 Hectares 418 Hectares 

Linhas de Voo 15 15 30 

Recobrimento Lateral 70 % 70 %  

Recobrimento Longitudinal 70 % 70 %  

 

Todo o levantamento foi auxiliado com 21 pontos de controle distribuidos em 

superfície. Estes são pontos foto identificáveis, ou seja, são utilizados para fazer a relação 

entre o sistema de coordenadas da imagem com o sistema de coordenadas do terreno, 

sendo alvos de referencia no solo para serem utilizados no pós-processamento das 

imagens aumentando a acurácia dos produtos finais, tais como o ortomosaico e o Modelo 

Digital de Terreno (MDT). No estudo em questão optou-se tanto usar alvos artificiais 

como alvos naturais. Para os alvos artificiais empregou sinalizações em forma de "X", 

medindo 50 cm x 50 cm. Já para os alvos naturais teve como referência  bueiros e quina 

de calçada (Figura 2.10).  A distribuição dos pontos de apoio seguiu um padrão regular 

aproximado de modo a envolver toda a região de estudo (Figura 2.11), sendo 

georreferenciados por um GPS geodésico Trimble R10. 
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Figura 2.10: A) Ponto de controle em alvo natural (bueiro), B) Alvo natural visto a 150 metros de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Figura 2.11: Linhas de voo (waypoints) nas duas etapas de aquisições. 
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2.5 Método de Posicionamento Planialtimétrico  
 

O levantamento planialtimétrico com uso de Gps Geodésico aplicado, 

praticamente, para todas as fases de aquisições de dados descritos anteriormente, foi 

fundamental para o aumento das precisões dos produtos finais e para a integração dos 

dados. Aqui, serão descritos os motivos de uso para cada etapa de aquisição e os métodos 

empregados de posicionamento planialtimétrico.  

 
1) Levantamento Hidrogeológico: O posicionamento planialtimétrico é tão importante 

quanto as medidas de níveis estáticos, principalmente, no que se refere a altimetria visto 

que as precisões de posicionamento serão determinantes para a obtenção de carga 

hidráulica e de superfície potenciométrica mais próximo da realidade (Figura 2.3). Por 

exemplo, o uso de um Gps Geodésico, a depender do método de levantamento, pode se 

ter precisões altimétricas da ordem milimétrica a centimétricas. Já o uso de um Gps de 

Navegação, pode se ter precisão altimétrica da ordem de 10 metros. Exposto isso, torna-

se fundamental o uso de Gps Geodésico para atingir a boa acurácia das medidas de 

altimetria e, consequentemente, dos níveis estáticos com referência ao nível médio dos 

mares (geóide). Nesta aquisição, utilizou-se o método de posicionamento absoluto 

estático-rápido. 

 
2) Levantamento Geofísico (Eletrorresistividade): A topografia do terreno e o 

georreferenciamento das seções de tomografia elétrica é essencial para expor o contexto 

do local envolvido e para a integração dos dados hidrogeológico, visto que ambos estarão 

baseados com referência ao nível médio dos mares. Nesta aquisição, utilizou-se o método 

de posicionamento relativo cinemático.  

 
3) Levantamento Aerofotogramétrico: A grande maioria dos Drones possui em seu 

sistema embarcado um Gps de Navegação, que é responsável por executar a missão 

programada em laboratório e gravar a posição onde cada imagem foi tomada, porém, a 

precisão de um Gps de Navegação é em torno de 5 a 10 metros, isto quer dizer, que um 

ponto coletado por este Gps quando verificado no terreno pode estar em um raio de 5 a 

10 metros, ou seja, possui um erro de 5 a 10 metros em relação ao terreno. Daí, entra a 

função dos pontos de controle para aumentar a acurácia do mapeamento e integrar os 

dados das aquisições anteriores em uma mesma plataforma baseado no nível médio dos 

mares. Nesta aquisição, utilizou-se o método de posicionamento relativo cinemático.  
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Para os dados planialtimétricos obtidos em conjunto com os levantamentos 

descritos anteriormente, utilizou-se um GPS Geodésico Trimble R10, cuja tecnologia do 

receptor suporta sinais de todos os sistemas atuais das constelações GNSS (Global 

Navigation Satellite System). Este pode rastrear até 440 satélites; os que estão disponíveis 

do atual sistema GNSS e os que serão lançados no futuro, melhorando a precisão das 

medidas. Os sinais de satélite que podem ser rastreados simultaneamente pelo GPS 

Geodésico Trimble R10 são:  

 
- GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 

- GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 

- SBAS: L1C/A, L5 (Para satélites SBAS que suportam L5) 

- GALILEO: GIOVE-A e GIOVE-B, E1, E5a, E5B 

- COMPASS: B1, B2, B3 

 

Dessa forma, o GPS Geodésico Trimble R10 possui as características 

necessárias para aquisição de dados com qualidade e em menor intervalo de tempo. Em 

termos de praticidade na aquisição, se utiliza um tripé para fixar a haste do receptor com 

uma altura fixa de 2 metros e mais o adaptador de conexão entre a haste e o receptor 

chamado de fundo de desengate rápido, com medida de 0,5cm (Figura 2.12). Portanto, a 

altura total da antena receptora à superfície é de 2,05m (parâmetro importante para a 

determinação precisa de altitude ortométrica).   

 

Figura 2.12: A) Adaptador chamado de fundo de desengate rápido em conjunto com a haste e o receptor 

GNSS, B) Tripé para fixar a haste do receptor GNSS. 
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O estilo de levantamento geral do trabalho foi configurado como pós-

processado onde posições dos pontos coletados são estimadas em processamento 

posterior a coleta permitindo aplicar técnicas mais rigorosas de controle de qualidade. 

Assim, definido o estilo de levantamento, utilizou-se tanto o método estático-rápido 

quanto o método cinemático para aquisição de dados, em que se deseja alta produtividade 

e altas precisões para cada ponto do terreno medido. 

No método estático-rápido, geralmente, o tempo de leitura não excede os 20 

minutos. Diante disso, no levantamento hidrogeológico, a depender do local que os poços 

estavam estabelecidos, realizou-se em média 12 minutos de leitura para atingir as 

precisões desejadas (<10cm). Em relação ao processamento de dados, utilizou-se o 

serviço online para o pós-processamento de dados GNSS do IBGE-PPP (Posicionamento 

por Ponto Preciso ou Posicionamento Absoluto Preciso), que será detalhado 

posteriormente. Dessa forma, ao todo foram registrados 104 poços, resultando em um 

banco de dados com X, Y e Z (altitude ortométrica) para cada poço medido. As 

coordenadas estão em UTM no sistema SIRGAS2000. 

No método cinemático pós-processado são armazenadas observações 

contínuas e dados brutos consecutivos (stop-and-go). Os dados são pós-processados para 

se obter precisões centimétricas. Geralmente, espera-se uma inicialização de 12 minutos, 

a depender do número de satélites em rastreio, e, a partir disso, pode medir pontos de 

interesse em poucos segundos. Isto é utilizado para levantamentos contínuos sem 

desligamento do equipamento. Desse modo, foram realizados levantamentos contínuos 

dos eletrodos nas seções de tomografia elétrica e dos pontos de controle pré-estabelecidos 

na aerofotogrametria. Os dados foram processados utilizando o método de 

posicionamento relativo, a qual consiste em processar os posicionamentos adquiridos 

com relação as estações da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) do 

IBGE.  
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3. ASPECTOS GEOLÓGICOS E FISIOGRÁFICOS 
 

Neste capítulo serão abordadas as informações relevantes sobre os aspectos 

geológicos e fisiográficos que envolvem e influenciam na área de estudo.  

3.1. Aspectos Geológicos 
 

A área de estudo encontra-se, predominantemente, inserida no contexto de 

sedimentos litorâneos quaternário, que constituem os corpos de dunas (dunas e 

paleodunas) e as areias de praias recentes. Além disso, há presença de depósitos flúvio-

aluvionares e de mangues no setor noroeste na área de estudo (Figura 3.1). Já no ponto 

de vista de subsuperfície, a área contém os sedimentos terciário constituídos pela 

Formação Barreiras e as rochas proterozóicas do embasamento cristalino.  

Seguindo a sequência lito-estratigráficas na área de estudo, os depósitos 

flúvio-aluvionares e de mangues representam os constituintes mais recentes de natureza 

quaternária (Qa) e são formados por sedimentos fluviais, lacustres ou estuarino recentes, 

representados basicamente por areias, cascalho, siltes e argilas, com ou sem matéria 

orgânica. Nos terrenos onde existem coberturas sedimentares, as planícies de inundação 

são sempre caracterizadas pelas presenças de material de granulação mais fina, os quais 

formam depósitos possantes, decorrentes dos sedimentos erodidos da Formação Barreiras 

e das dunas, resultando no acúmulo de areias finas, siltes e argila. Na área de estudo, o 

acúmulo destes sedimentos pode ser presenciado, através de material síltico-argiloso e 

orgânico que ocorre nas margens do rio Pacoti. A abrangência ao longo do referido rio 

ocorre até os limites de influência do mar em direção ao continente, propiciando a 

formação de um ambiente representado por vegetação mista. 

Os sedimentos quaternários das dunas móveis representam uma unidade 

constituída por sedimentos inconsolidados, removidos da superfície da praia, formando 

acumulações dunares que se distribuem em forma de um cordão contínuo, disposto 

paralelamente à linha de costa. Estes depósitos estão situados em toda faixa costeira na 

área de estudo, só sendo interrompido pela presença de planícies fluviais e flúvio-

marinhas, caracterizadas próximo da área através do Rio Pacoti. As dunas móveis são 

litologicamente caracterizadas por areias esbranquiçadas, bem selecionadas, de 

granulação fina a média, quartzosa, com grãos de quartzo foscos e arredondados, 

contendo muitas vezes níveis de minerais pesados, sobretudo ilmenita.  
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As referidas dunas são caracterizadas pela a ausência de vegetação e pela 

presença de um revestimento vegetal pioneiro que contribui para atenuar o efeito da 

dinâmica eólica. 

Incluídos no contexto estratigráfico das dunas móveis, as praias recentes (Qd) 

são constituídas por sedimentos predominantemente arenosos, depositados ao longo da 

costa, numa faixa que compreende desde a linha de maré baixa até a base das dunas 

móveis. Estes depósitos formam acumulações de areias de granulação média a grossa, 

ocasionalmente cascalho, com restos de conchas e minerais pesados. Nesse mesmo 

ambiente ocorrem, também, os arenitos de praias (beach rocks) que em geral 

correspondem ao arenito conglomerático com grande quantidade de algas e moluscos, 

cimentados por carbonato de cálcio, ocorrendo sempre próximo às desembocaduras de 

rios e riachos. Em relação à proximidade da área de estudo, são observadas estas rochas 

nos setores que ladeiam a foz do rio Pacoti. 

Os sedimentos quaternários das paleodunas estão depositados 

discordantemente sobre as rochas da Formação Barreiras e representam as dunas mais 

antigas, que ficam situadas numa zona mais baixa em relação às dunas recentes. É 

distribuída de forma mais ou menos contínua por toda a faixa costeira, e possuem largura 

variável entre 0,7 a 1.5 km, onde na localidade da Praia de Porto das Dunas tem-se sua 

melhor exposição. Em termos litológicos, as paleodunas são compostas por areias bem 

selecionadas de granulação fina à média, ou por vezes siltosas com tons amarelados, 

alaranjados e acinzentados. De acordo com Brandão et al., trata-se de uma geração mais 

antiga de dunas, as quais apresenta o desenvolvimento de processos pedogenéticos, com 

a consequente fixação de um revestimento vegetal de maior porte, comparativamente às 

dunas recentes. A similaridade existente entre os sedimentos das paleodunas com os da 

Formação Barreiras tem levado a várias controvérsias sobre a identificação litológica dos 

sedimentos inconsolidados relacionados a essas duas unidades, o que implica na 

necessidade de estudos mais detalhados em relação à diferenciação de seus materiais 

constituintes.  

Os sedimentos terciários da Formação Barreiras repousam discordantemente 

sobre a superfície irregular do embasamento pré-cambriano, em discordância angular 

erosiva. Sua espessura encontra-se bastante variável devido à irregularidade do 

embasamento, aumentando em direção do continente para a zona costeira, onde se 

apresenta sotopostos aos sedimentos eólicos representados pelas dunas e paleodunas. 

Litologicamente, esta sequência é constituída por sedimentos areno-argilosos, pouco 
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litificados, de coloração avermelhada, creme ou amarelada, com granulação variando de 

fina a média, contendo intercalações de níveis conglomeráticos. 

 Segundo Braga et al. (1981), na porção onde domina a granulação fina a 

média pode ser encontrada em horizontes mais argilosos com concentrações de óxidos de 

ferro, em crosta de laterização ou ainda em seixos imaturos flutuantes na matriz.  

Os horizontes lateríticos não tem cotas definidas, mas comumente estão 

associados aos níveis de percolação das águas subterrâneas. Ainda, segundo os citados 

autores, o caráter ambiental das rochas da Formação Barreiras é predominantemente 

continental, sendo que os sedimentos foram depositados sobre condições de um clima 

semi-árido sujeito a chuvas esporádicas e violentas, formando amplas faixas de leques 

aluviais coalescentes. 

 
Figura 3.1: Esboço geológico no contexto mais regional e a localização da área de estudo.  
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3.2. Aspectos Fisiográficos 
 

Aqui será descrito as características geomorfológicas, climáticas, vegetais e 

hidrográficas, pois apresentam uma importante relação com as águas subterrâneas, 

principalmente, o clima e a vegetação. 

 
3.2.1. Geomorfologia 

A área de estudo encontra-se, basicamente, envolvida pela unidade 

morfológica representado pela Planície Litorânea e, nas adjacências, pela Glacis Pré-

Litorâneo. Segundo Sousa (1995), estas unidades são constituídas por formas de 

acumulação de planície litorânea, representada pelos depósitos eólicos e por formas 

dissecadas ou de degradação, identificadas pelas rochas sedimentares da Formação 

Barreiras. Conforme o autor, a diferenciação entre estas unidades está fundamentada em 

alguns fatores básicos, tais como: estruturas geológicas, tipos de relevo, variação 

litológica, posicionamento altimétrico, além das características do solo e da vegetação.  

A planície litorânea está compreendida pelos campos de dunas, praias e 

planícies fluvio-marinhas. Estas dunas são formadas por cordões contínuos e paralelos a 

linha de costa, que algumas vezes são interrompidos pela interferência de planícies 

aluviais e flúvio-marinhas, que cortam a sequência dunar. Tal fato ocorre nos domínios 

da área de pesquisa através das planícies flúvio-marinhas dos rios Pacoti. O campo de 

dunas é composto por dunas móveis ou recentes e, também por paleodunas, representadas 

por antigas acumulações eólicas, rebaixadas e situadas à retaguarda das dunas móveis. As 

primeiras são caracterizadas normalmente pela pouca ou ausência de vegetação e ocorre 

mais próxima à linha de costa, onde a dinâmica eólica é mais intensa (Figura 3.2). Já as 

paleodunas de geração mais antiga apresentam o desenvolvimento de processos 

pedogenéticos, resultando no surgimento de vegetação fixadora de maior porte. 
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As praias são formadas por depósitos contínuos e alongados, paralelos à linha 

de costa em trecho compreendido entre a linha média de maré baixa e a base das dunas 

móveis (Figura 3.2). Incluindo nestes ambientes estão também os arenitos de praias 

(beach rocks), rochas que ocorrem mais precisamente nas zonas de estirâncio e 

arrebentação. Próximo ao limite da área de estudo, estas rochas afloram nas proximidades 

da embocadura do rio Pacoti. Já as planícies flúvio-marinhas são formadas pela ação 

conjunto de processos continentais e marinhos, a qual representa um ambiente constituído 

pela deposição de sedimentos argilosos ricos em matérias orgânica, onde se desenvolve 

a vegetação de mangue (Figura 3.3). Encontra-se nos setores onde se processa a mistura 

de água doce dos rios e lagos com água salgada que penetra no continente através das 

marés. Isto é observado nas margens do rio Pacoti. 

A segunda unidade geomorfológica próximo da área de estudo é representada 

pelos Glacis Pré-Litorâneo, os quais são formados pelos relevos tabulares e distribui-se 

como uma faixa de largura variável que acompanha a linha de costa na retaguarda nos 

depósitos eólicos. Segundo Sousa, é constituída por sedimentos plio-pleistocênicos 

pertencentes à Formação Barreiras e possuem cota altimétrica baixa, com suave 

inclinação em direção ao mar. Esta unidade pode estar próxima do setor noroeste da área 

de estudo, em que ocorre a planície aluvial do rio Pacoti, onde os sedimentos formados 

são de origem flúvio-marinhas e fluviais. De acordo com Brandão et al. (1995), as 

planícies aluviais representam setores com melhores condições de solo e com 

disponibilidades hídricas mais desenvolvidas, constituindo-se em zonas de diferenciação 

geoambiental. Na zona pré-litorânea, as faixas de acumulação destes sedimentos tornam-

se expressivas na medida que essa planície se entalha mais nos sedimentos da Formação 

Barreiras. Na planície do rio Pacoti, os sedimentos aluviais existentes não se caracterizam 

totalmente como aluviões, dado a influência da água salgada que atinge estes sedimentos, 

tornando-os de natureza flúvio-marinhos, mesmo ocorrendo nos domínios da Formação 

Barreiras.   
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Figura 3.2: Faixa de Praia e Campo de Dunas paralelo à linha de costa no setor noroeste da área de estudo (AE).  

 

Imagem: ortomosaico (drone). 

Data: 18/04/2018 
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Figura 3.3: Unidade de mata ciliar e de mangue na planície flúvio-marinha do rio Pacoti com deposição de sedimentos argilosos ricos em matérias orgânicas. Setor noroeste da AE.

Imagem: ortomosaico (drone). 

Data: 18/04/2018 
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3.2.2. Clima 

As condições climáticas da área de estudo estão relacionadas à circulação 

atmosférica que ocorre no Nordeste e no estado do Ceará. Segundo a FUNCEME, Bezerra 

et al. (1995), esta circulação gira em torno dos sistemas meteorológicos compreendidos 

por Zona de Convergência Intertropical, Frene Polar Atlântica ou Frente Fria, Massa 

Equatorial Continental e ventos Alísios de SE. Além dos sistemas acima, existem 

também, as Linhas de Instabilidades ligadas às brisas marítimas.  

A zona de Convergência Intertropical é considerada como o principal sistema 

meteorológico causador das maiores precipitações que ocorrem no período de fevereiro a 

maio, sendo os meses de março e abril a faixa de tempo em que ocorre o maior valor 

pluviométrico. Caracteriza-se por pesadas chuvas que se estendem do litoral para o sertão, 

onde atuam com menor intensidade.  Já o sistema regido pela Frente Polar Atlântica 

possui grande importância como elemento gerador de instabilidade e precipitações 

frontais ao longo do litoral nordestino no período de outono-inverno, no qual alcança 

maior intensidade. Tal fenômeno acontece devido ao deslocamento da massa de ar frio 

que penetra por baixo da camada de ar quente, provocando a sua elevação, formação de 

densas nuvens e conseqüente precipitação. Com menor representatividade que a Zona de 

Convergência Intertropical, o sistema composto pela massa de ar Tropical Continental é 

o responsável pelas chuvas de verão em quase todo o litoral nordestino, devido ao 

deslocamento de massas quentes e úmidas que avançam sobre o continente, após o recuo 

da Frente Polar Atlântica. O mês de abril é considerado como o espaço de tempo de maior 

precipitação do período chuvoso. Tal aspecto se deve ao fato da superposição do Sistema 

de Vorticidade Ciclônica com os demais sistemas nessa época do ano, o qual atua de 

forma mais intensa na faixa litorânea. 

Considerando-se as condições dinâmicas dos sistemas acima descritos, 

conclui-se, portanto, que todos contribuem para que ocorra incidência de precipitações na 

região litorânea do Nordeste, mesmo em outra época do ano, fora do principal período 

chuvoso (fevereiro a maio). Nesse sentido, a associação dos referidos fenômenos 

meteorológicos com os fatores geográficos existentes, tais como relevo, latitude, 

correntes dos ventos alíseos, baixas latitudes, dentre outros, concorrem para a 

caracterização climática da faixa costeira, onde se localiza a área de estudo. 
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Informações registradas pela FUNCEME, Bezerra et al. (1995), indicam que 

o regime térmico na região costeira é marcado por temperaturas amenas, tendo em vista 

a influência dos ventos alíseos que sopram do Sudeste. Os dados térmicos quantitativos 

registram valores com média anuais situadas entre 25 e 27oC e máximas em torno de 

32oC, podendo ocorrer valor mínimo de 23oC e baixa amplitude térmica, com valores 

inferiores a 5oC. De acordo como o autor acima, o regime pluviométrico é representado 

pelas irregularidades das chuvas, cuja intensidade é bastante variável no tempo e no 

espaço, ocasionando anos de elevadas precipitações e outros de chuvas escassas. No que 

se refere à distribuição das chuvas, o ano se divide em dois períodos, um chuvoso e outro 

seco. O primeiro compreende os meses de fevereiro a maio com valores pluviométricos 

variando entre 1.200 e 1.380 mm, enquanto que de junho a janeiro corresponde ao período 

seco, o qual é sempre afetado por precipitações esparsas, decorrentes das linhas de 

instabilidades geradas pelo efeito da brisa marítima. Estas anomalias pluviométricas no 

período seco contribuem para a conservação da umidade do solo durante quase todo o 

ano. 

Levando-se em conta os aspectos climáticos antes abordados, conclui-se que 

os sistemas meteorológicos considerados, evidenciam índices pluviométricos mais 

acentuados e mais efetivos na região da costa, formando uma paisagem diferenciada em 

relação ao interior sertanejo. A junção dos referidos sistemas com os fatores geológicos 

e geográficos da região propiciam a formação de solos com teor de umidade suficiente 

para atender as necessidades básicas das plantas na maior parte do ano. No que diz 

respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as boas condições de permeabilidade e 

porosidade dos materiais sedimentares constituem elementos essenciais para a recarga 

dos sistemas aquíferos presente na região de estudo.  

Para um estudo mais detalhado e próximo do período da pesquisa, foram 

utilizados os dados de precipitação (mm) da estação pluviométrica de município de 

Aquiraz, fornecido pela FUNCEME e COGERH junto ao Portal Hidrológico do Ceará. 

Além disso, foi utilizado dados de temperatura máxima média fornecido pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET). A série dos dados coletados foi de 1998 a 2017, 

totalizando 20 anos de coleta de informações pluviométricas e temperaturas máximas, em 

que este último se refere a Estação Meteorológica No 82397 do INMT. A Tabela 3.1 expõe 

os dados de precipitação (mm) e de temperatura máxima média anual.  
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Tabela 3.1: Pluviometria (mm) observado e a temperatura máxima média no período de 1998 a 2017. 

 

 

 

Em termos comparativos, a média pluviométrica e de temperatura máxima 

para os períodos entre 1998 e 2007 (10 anos) foi, respectivamente, de 1412,92 mm e 

30,95oC. Já para os períodos entre 2008 e 2017 (10 anos) foi, respectivamente, de 1276,57 

mm e 31,37oC. Portanto, há uma pequena diferença de precipitação (136,41 mm) e 

temperatura máxima média (0,42oC) nos intervalos citados, visto que os valores não são 

uniformes conforme pode ser visto na Figura 3.4.  Em diante, considerando os anos em 

que foi realizado o presente estudo e os anos anteriores (2014, 2015,2016 e 2017) pode-

se aferir um grau médio a bom nos índices de chuva na área de pesquisa.  Vale observar, 

que para uma análise mais quantitativa e detalhada acerca da recarga dos aquíferos locais, 

teria que se calcular o balanço hídrico local, levando em consideração, além das taxas de 

precipitações, vários outros parâmetros como evapotranspiração real, deflúvio e 

infiltração. O presente estudo não contempla o cálculo do balanço hídrico na região, visto 

que foge do escopo principal da pesquisa.  

 

Ano Pluviometria (mm)  Temp.Maxima Média (oC) 
1998 722,10 31,56 

1999 937,30 30,95 

2000 1807,60 30,54 

2001 1494,30 30,76 

2002 1790,50 30,58 

2003 1856,90 30,81 

2004 1661,50 30,79 

2005 994,40 31,30 

2006 1622,00 31,03 

2007 1243,20 31,21 

2008 1563,50 31,12 

2009 2302,10 30,67 

2010 774,70 32,10 

2011 1872,80 31,19 

2012 701,00 31,29 

2013 613,10 31,53 

2014 972,50 31,40 

2015 1209,00 31,17 

2016 1142,10 31,80 

2017 1614,90 31,46 
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Figura 3.4: Pluviometria e temperatura máxima média do ano para os períodos entre 1998 e 2017. 
 

 

 
3.2.3. Vegetação 

As feições da cobertura vegetais de uma região revelam os efeitos e o 

comportamento dos elementos naturais que compõem o ambiente, através da interação 

entre o clima e os fatores do meio físico, além da interferência antrópica que muito tem 

contribuído para promover mudanças na composição da flora existente. Nesse sentido, as 

características da vegetação da área de estudo estão relacionadas à constituição dos 

fatores ambientais envolvidos, principalmente em relação ao litoral. Segundo Figueiredo 

(1995), as condições climáticas, as feições topográficas da planície litorânea, dunas e 

tabuleiros, reunidos aos tipos de solos, determinam sob a influência do nível da água 

subterrânea o tipo de vegetação que ocorre nestas áreas. Com base na combinação desses 

fatores foram determinadas várias unidades da cobertura vegetal da região litorânea, 

sendo a área de estudo representada pelas seguintes divisões: Complexo Vegetacional da 

Zona Litorânea, Mata Ciliar e Mangue. 

 O Complexo Vegetacional da Zona Litorânea está representado pela 

vegetação pioneira características de dunas e pela cobertura vegetal que reveste as dunas 

rebaixadas antigas. Na vegetação pioneira, predominam as espécies rasteiras que exercem 

um importante papel como agente fixador, impedido a ação eólica sobre as dunas recentes 

que se encontram em estágio de estabilização e que são compostas pelas seguintes 
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espécies: salsa (Ipomoea pes-caprae), oró (Phaseolus ponduratus), bredinho-da-praia 

(Iresine portulacoides) capim-barba-de-bode (Sporobolus virginicus), cipó-da-praia 

(Reminea marítima) e beldroega-da-praia (Sesuvium portulacastrum). Já as dunas 

edafizadas mais antigas estão situadas à retaguarda das dunas acima mencionadas e 

apresentam umas coberturas vegetais arbórea, identificadas pelas seguintes espécies: 

João-mole (Psonia tomentosa), jucá (Caesalpinia ferrea), pau d’arco roxo (Tabebuia 

avellanede), tatajuba (Chloroflora tinctoria) e cajueiro (Anacardium occidentale). Sobre 

os terrenos de tabuleiros situados mais para o interior da área de estudo, em setores onde 

a Formação Barreiras possui terrenos mais arenosos, ocorrem os tipos vegetais que são 

identificados pela associação de plantas, conhecidas como Caatinga e Cerrado. Os 

Cerrados formam manchas alternadas com outras espécies vegetais de sua zona de 

ocorrência, e estão representados por sambaíba (Curatela americana), pau-terra (Guaea 

paviflora), carrapicho-de-cavalo (Krameria tomentosa) e barbatimão (Stryphnodendron 

coriaceum), etc. Já a vegetação de Caatinga ocorre na mesma zona de tabuleiros e está 

relacionada às espécies de substituição, após a ocorrência de sucessivos desmatamentos. 

Suas principais espécies são: jurema (Mimosa), catingueira (Caesalpinia), camará 

(Lantana camará) e imburana-vermelha (Bursera laptophlocos).  

A unidade vegetal da mata ciliar está relacionada às espécies desenvolvidas 

no trecho de baixo curso dos rios, onde o processo de deposição se sobrepõe ao de erosão 

resultando na formação de planície aluvial. São áreas que apresentam cobertura vegetal 

com solos férteis, de boas condições hídricas, caracterizadas por mata ciliar, cujo 

principal espécie vegetal é a carnaúba (Copernícia cerífera). Na área de estudo a mata 

ciliar está representada dominantemente pela planície aluvial do rio Pacoti, destacando-

se em quase toda extensão do rio, nos limites da área (Figura 3.3). Além da carnaúba, 

outras espécies típicas são encontradas nesse ecossistema, tais como: munlugu (Erythrina 

velutina), ingá-bravo (Lonchocarpus sericeus), além de espécies arbustivas e trepadeiras. 

A última unidade da seqüência vegetacional da área de pesquisa é representada por 

mangue, ou seja, vegetação halófilas típica de terrenos litorâneos baixos, sujeitos à ação 

de maré. Na área estudada, as espécies vegetais de mangue ocorrem na região estuarina 

do referido rio Pacoti (Figura 3.3). As principais espécies vegetais representadas são: 

mangue vermelho (Rhizophora mangle), mangue branco (Laguncularia racemosa) e 

mangue siriúba (Avicennia shaueriania). 
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3.2.4. Hidrografia 

O principal aspecto hidrográfico da área de estudo é representado pela Bacia 

do rio Pacoti, a qual possui área quantificado com valor 717,1 km2, conforme Autarquia 

da Região Metropolitana de Fortaleza – AUMEF (1984). Os cursos drenantes estão 

classificados como intermitentes, com fluxo de escoamento ocorrendo somente durante o 

período chuvoso, cujo índice pluviométrico mais elevado se dá entre os meses de 

fevereiro a abril.  

O rio Pacoti é considerado o maior do município de Aquiraz e um dos mais 

importante da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com extensão de 

aproximadamente 130 km, sendo a maior parte do seu curso localizado em terrenos 

cristalinos. Ocorre no setor noroeste da área de estudo, correspondendo à faixa de baixo 

curso, onde percorre os trechos compreendidos pela Formação Barreiras e pelos depósitos 

litorâneos dunares, constituindo de uma forma geral, uma planície aluvionar ampla, 

associada à área de mangues. Apesar da condição de intermitência do rio Pacoti, na faixa 

de baixo curso, se apresenta com determinada quantidade de água salgada que cobre seu 

leito, devido à penetração da água do mar nas enchentes de maré, quando a influência 

desta chega a atingir até 8 km em direção ao continente. 
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4. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 
 

No presente item será descrito as características hidrogeológicas baseados em 

pesquisas desenvolvidos sobre a área de estudo e, também, sobre os setores costeiros 

adjacentes, em virtude que as unidades lito-estratigráficas apresentam semelhanças nos 

parâmetros físicos, tais como porosidade e permeabilidade. As maiores distinções 

geológicas que podem haver entre uma localidade e outra estarão associadas, 

substancialmente, às características faciológicas locais da Formação Barreiras, a 

espessura dos pacotes sedimentares (Dunas/Paleodunas e Formação Barreiras) e a 

topografia do embasamento cristalino.  

4.1. Trabalhos Relacionados à Área 
 

As unidades geológicas superficiais que compõe a área de estudo são as 

mesmas da faixa costeira da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), de modo que os 

parâmetros hidrogeológicos levantados para essa região são analogicamente utilizados 

como referencial da área pesquisada. Bianchi et al. (1984) realizaram um relevante 

trabalho sobre o aproveitamento dos recursos hídricos da Região Metropolitana de 

Fortaleza, tratando especificamente da água subterrânea desta região. O referido trabalho 

propôs alternativas que atendessem a demanda hídrica crescente em função da expansão 

urbana. 

Na classificação hidrogeológica, os referidos autores consideraram os 

Sistemas Aquíferos Dunas/Paleodunas, Barreiras, Aluviões, Colúvios e Embasamento 

Pré-cambriano, dos quais, apenas os três primeiros afloram na área de estudo, sendo que 

o embasamento cristalino existe só em nível subsuperficial, quando atingido na 

perfuração de alguns poços da área. Foi observada a inexistência de escoamento 

superficial, tendo em vista as boas condições de permeabilidade das areias que envolvem 

estes sistemas, além do baixo gradiente topográfico existente na superfície das rochas da 

Formação Barreiras. O Sistema Dunas/Paleodunas é considerado a unidade geológica de 

maior potencialidade aquífera, devido à alta permeabilidade das areias e vazões que 

variam entre 5 a 10 m³/h, valores que apresentam uma certa similaridade com os dados 

encontrados nas dunas da Abreulândia, faixa praiana vizinha à área mapeada. Segundo 

CAGECE (1984), apud Cavalcante (1998), nos testes de produção de alguns poços da 

Abreulândia foi encontrado um valor médio de 5,5 x 10-4 m/s para condutividade 

hidráulica e uma vazão média de 5,9 m3/h. 
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Na faixa costeira da Caponga, localidade situada a sudeste da área de 

pesquisa, Meneses & Andrade (1984) realizaram um trabalho semelhante ao executado 

nas dunas da Abreulândia, onde na oportunidade, foi implantado também, no Aquífero 

Dunas/Paleodunas, um sistema de captação de água constituído por 11 poços tubulares 

rasos, visando o abastecimento da localidade praiana acima citada. Os testes de 

bombeamento comprovaram que as dunas apresentam boa potencialidade hídrica, 

caracterizada por significativa permeabilidade (2,02 x 10-4 m/s) e vazão média de 3m3/h, 

muito comuns no Sistema Dunas/Paleodunas. 

Brandão et al. (op. cit.) realizaram um trabalho geoambiental sobre a RMF e 

apresentaram considerações geológicas e geomorfológicas sobre os terrenos dunares e da 

Formação Barreiras, além de confirmar as características hidrogeológicas relacionadas a 

essas rochas. Cavalcante et al. (1990), apud Brandão et al. (op. cit.), interpretaram 56 

análises físico-química de água de poços do Sistema Dunas/Paleodunas e concluíram que 

85,7% são cloretadas, e destas, 70% são sódicas, enquanto 30% são mistas. E, quanto a 

potabilidade, os resultados indicaram ser a água predominantemente boa, com exceção 

de alguns poços localizados na praia da Abreulândia, região adjacente ao setor Nordeste 

da área de estudo. Bianchi et al. (1984) concluíram que as poucas diferenças litológicas 

encontradas entre as dunas e paleodunas não constituem motivos suficientes para que se 

caracterize uma separação hidráulica entre estas duas unidades geológicas, razão pela 

qual os referidos depósitos quaternários são considerados como um único Sistema 

Aquífero (Dunas/Paleodunas), podendo ser denominado por Sistema Dunas, Bosco 

(2011). 

Em relação ao Sistema Aquífero da Formação Barreiras, Bianchi et al (op. 

cit.) acrescentam que essa formação apresenta variações faciológicas com características 

litológicas e hidrogeológicas muito mais heterogênea do que o Sistema 

Dunas/Paleodunas. As intercalações nos níveis argilosos e arenosos causam variações nos 

parâmetros hidrogeológicos, chegando em alguns níveis a ser considerado como um 

aquítardo, formação geológica que transmite água lentamente e que possui 

permeabilidade e porosidade muito baixos. As variações litológicas contribuem 

amplamente para o surgimento de vazões baixas com valores inferiores a 2 m3/h. 

Além dos Sistemas Dunas/Paleodunas e Barreiras, os autores citados 

comentam também sobre o comportamento hidrogeológico das aluviões existentes nos 

principais rios da RMF, inclusive o rio Pacoti que é próximo da área de estudo.  
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Semelhante ao que ocorre nos baixos cursos dos rios da área metropolitana, 

os aluviões da área de pesquisa (baixo curso do rio Pacoti) apresentam-se muito fino, 

frequentemente orgânico e, portanto, pouco permeáveis, fatos que associados aos baixos 

gradientes hidráulicos refletem as condições aquíferas incipientes (Figura 3.3). 

Outro trabalho importante para o presente estudo está relacionado ao trabalho 

de Silva (2000) sobre a hidrogeologia da faixa costeira do município de Aquiraz, onde 

foram levantados 153 pontos de água, cujo 120 (78%) representam poços tubulares. Com 

exceção da profundidade, as análises dos dados mostraram que apenas 59 % destes poços 

tubulares possuíam informações gerais sobre dados técnicos dos poços, caracterizando a 

seguinte situação: 

- Aproximadamente 58% desses poços apresentam vazões entre 2 e 4 m³/h, e média de 3 

m³/h;  

- Os níveis estáticos possuem uma profundidade média geral de 10 metros, e 75% estão 

enquadrados entre 4 e 25 metros, sendo que 23% apresentam valores abaixo de 4 metros; 

- 81,2% da capacidade específica desses poços estão abaixo de 1 m³/h/m, correspondendo 

a 52 poços, enquanto os demais apresentam valores que variam entre 1 e 12 m³/h/ m.  

As principais sínteses de Silva (2000) e contribuições de Bianchi et al. (1984), 

Cavalcante (1998), Brandão et al. (1995) e COGERH (1999) em relação aos sistemas 

aquíferos relacionados a faixa costeira de Aquiraz-CE encontram-se a seguir: 

 
 Sistema Aquífero Dunas/Paleodunas: 

 
O referido sistema possui altitudes que variam entre 5 a 40 metros, além de 

espessura local que se apresenta com valor aproximado entre 4 e 35 metros. É considerado 

o sistema aquífero mais importante da área, com espessura saturada variando entre 6 a 8 

metros. Levando-se em conta o seu posicionamento estratigráfico e topográfico, as 

condições de alimentação desse aquífero estão diretamente relacionadas à infiltração 

pluvial, a qual constitui o seu principal fator de recarga. Segundo Cavalcante (1998), esse 

sistema funciona, também, como aquífero de transferência, o qual contribui na 

alimentação das estruturas subterrâneas subjacentes pertencentes ao Sistema Aquífero 

Barreiras. Nesse sentido, dado as boas condições de permeabilidade, as águas pluviais 

precipitadas e infiltradas nas superfícies dunares, contribuem tanto para o próprio 

aquífero, como também para os sistemas posicionados em cotas inferiores. Por fim, este 

sistema aquífero constitui o melhor potencial hidrogeológico na região.  
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As zonas de recargas e descargas são definidas em função das diferenças 

topográficas e morfológicas que envolvem esse sistema, sendo que a parte mais baixa 

representa zonas de descargas e a parte mais elevada representa zona de recargas. As 

condições de descargas são caracterizadas através da ocorrência de algumas formas 

naturais e artificiais, tais como afloramento do lençol na base das dunas, fluxo para o mar 

e para drenagens efluentes, além da evapotranspiração e principalmente, a extração de 

água por poços diversos, considerada a mais efetiva e mais importante forma de descarga. 

Já os setores de recarga são predominantemente alimentados por infiltração pluvial. Este 

sistema aquífero representa um trecho da área de pesquisa que é morfologicamente 

caracterizado por um desnível topográfico, o qual é configurado pelas dunas (na sua parte 

mais elevada), identificando a zona de recarga e pela faixa de berma (porção mais ou 

menos plana entre a base da duna e a linha de costa) que representa a zona de descarga, 

relativamente à anterior. 

Algumas partes dessa zona de descarga do contexto Dunas/Paleodunas se 

comportam como uma bacia hidrogeológica, ou seja, uma área para onde converge às 

águas percolantes de montante e de infiltração pluviométrica incidente. Existem, neste 

setor muitos poços tubulares rasos e profundos, sendo a maioria com boa vazão e pequeno 

rebaixamento, diferentes daqueles que são observados na zona de recarga, os quais 

possuem vazões mais baixas e capacidade específica menor que um. É importante 

salientar que, tendo em vista a sobreposição estratigráfica do Sistema Dunas/Paleodunas 

sobre o Aquífero Barreiras, os poços tubulares da zona de descarga desse primeiro 

aquífero (com profundidade superior a 15 metros), sempre atravessam os sedimentos das 

duas unidades aquíferas, caracterizando uma condição de aquífero misto. Neste caso, o 

Sistema Aquífero Dunas/Paleodunas funciona também como aquífero de transferência, 

pois além de armazenar, ainda fornece água para o Sistema Aquífero Barreiras que se 

encontra sotoposto. Esse comportamento é observado com mais frequência na zona de 

descarga, onde nível da água subterrânea é sempre raso. 

A maioria dos poços que explotam os citados aquíferos, na zona de descarga, 

são considerados rasos e possuem profundidades que oscilam entre 8 e 12 metros, 

enquanto que os que estão situados na zona de recarga apresentam um valor médio da 

profundidade em torno de 55 metros. Acrescenta-se, ainda, que as melhores vazões desse 

sistema aquífero ocorrem também na sua zona de descarga, com valor médio de 8,7 m³/h, 

enquanto o setor de recarga apresenta vazão média de 3 m³/h. Para o Sistema Aquífero 

Dunas/Paleodunas como um todo, define-se uma vazão média de 5 m3/h. 
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 Sistema Aquífero Barreiras: 
 

Constituída por sedimentos areno-argilosos, com granulação que varia de fina 

a média, com horizontes lateríticos, sem cotas definidas, mas que estão sempre associados 

aos níveis de percolação das águas subterrâneas. De acordo com os dados obtidos em 

alguns poços, pode-se constatar, sobre a espessura desse Sistema, que o contato com o 

embasamento cristalino só ocorre em profundidade superior a 25 metros, o que se leva a 

se definir para esse sistema, uma profundidade média com valores variando entre 30 a 40 

metros. Segundo Braga et al. (1981), a espessura da Formação Barreiras tende a aumentar 

em direção ao mar e as oscilações verificadas estão associadas à irregularidade superficial 

do embasamento cristalino. A sua relação com a linha de costa é sempre interrompida 

pela faixa contínua dos terrenos dunares que identifica o sistema aquífero sobrejacente. 

Em pesquisa hidrogeológica realizada sobre a RMF, Bianchi et al. (op cit.) 

afirmam que os sedimentos que compõem este sistema aqüífero são caracterizados por 

intensa variação litológica, fato que afeta a capacidade de circulação da água subterrânea 

e consequentemente, os parâmetros hidrodinâmicos. Os referidos autores calcularam para 

o Sistema Aquífero Barreiras à condutividade hidráulica de 1,85 x 10-6 m/s, o que define 

para esta formação, em caráter regional, a condição de um aquítardo. 

Apesar das variações litológicas citadas acima, os poços que perfuraram esse 

sistema revelaram um comportamento de aquífero livre, com vazões diversificadas, 

podendo apresentar semi-confinamento, ou características de aquítardo apenas em pontos 

localizados, onde existem vazões com valores muito baixos (abaixo de 1m3/h). As 

recargas para esse sistema ocorrem principalmente sob forma de precipitação 

pluviométrica, seguida por outras formas de alimentação, representadas por drenagens 

influentes, lagoas interdunares e pelo sistema Dunas/Paleodunas que, segundo Cavalante 

(1998), funciona como aquífero de transferência, dado a sua condição de sobreposição e 

também pelas características favoráveis de permeabilidade. 

Os dados dos poços para este sistema aquífero revelam que as vazões mais 

importantes ocorrem de forma localizada, caracterizando, portanto, a influência da 

variação litológica no comportamento hidrogeológico desta unidade, gerando vazões de 

0,4 (mínima) e 11 m3/h (máxima). De acordo com dados gerais levantados por Silva 

(2000), observa-se que os poços deste sistema possuem vazão média oscilando em torno 

de 2,3 a 2,5 m³/h.  
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A relação geral entre nível estático e a profundidade do poço revela para este 

aquífero uma espessura saturada média de, aproximadamente, 15 metros, com 

rebaixamento do nível de água se mostrando bem acentuado, apresentando valores 

extremos que variam entre 0,14 e 43,25 metros, caracterizando, portanto, o lento poder 

de recuperação, decorrente talvez da baixa permeabilidade dessa formação aquífera. 

As principais formas de descargas desse aquífero correspondem a água 

extraída por poços tubulares e escavados, evapotranspiração, contribuição às drenagens 

efluentes e também ao aquífero cristalino subjacente, onde ocorre a circulação da água 

subterrânea através das fraturas interconectadas. 

 
 Sistema Aquífero Aluvionar: 

 
Os depósitos aluvionares estão distribuídos nas margens do baixo curso do 

rio Pacoti. São depositados em ambiente flúvio-marinho e constituídos por sedimentos de 

composição síltico-argilosa, com intercalação de matéria orgânica, devido à influência da 

vegetação de mangue. Referindo-se às aluviões dos principais rios da RMF, Bianchi et 

al. (op. cit.) afirmam que a baixa declividade do rio, nesta zona, permite o avanço das 

águas do mar, nas marés cheias, até distâncias consideráveis e que segundo Cavalcante 

(op. cit.), chega a 8 km, o que possibilita a formação de salinas, e conseqüentemente, a 

influência da água salgada nos aluviões. Levando-se em conta os aspectos ambientais e 

salinos, Bianchi et al. (1984) chamam a atenção para que, a captação da água subterrânea 

nos depósitos aluvionares da RMF só seja realizada sem risco de salinidade, quando os 

pontos de extração da água no aquífero venham ocorrer acima da equipotencial de 5 

metros. O problema da salinidade e a baixa permeabilidade, em função da constituição 

síltico-argilosa desse material aluvionar, devem representar os principais motivos pela 

falta de trabalhos hidrogeológicos específicos que possam determinar as condições 

hidrodinâmicas desse aqüífero, cuja qualidade da água é afetada, principalmente pela 

salinidade. 

Na área de estudo, os depósitos aluvionares praticamente não são utilizados 

para captação de água subterrânea, já que na faixa desses terrenos não ocorre ocupação 

urbana. Apenas em alguns setores na região do Porto das Dunas, localizados na margem 

direita do rio Pacoti, existem poucos poços rasos escavados (cacimbas), com 

profundidade máxima de 2 metros, nível estático quase aflorante e pequeno 

aproveitamento doméstico, devido à alta salinidade da água nesses locais.  
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Segundo informações de populares, a água das cacimbas não é considerada 

própria para o consumo humano. As condições de recargas devem estar relacionadas à 

precipitação pluviométrica, as águas influentes dos Sistemas Dunas/Paleodunas e 

Barreiras, além da influência do rio que drena a área, enquanto que a evapotranspiração 

e a explotação representam os principais parâmetros de descarga. 

Os parâmetros hidrodinâmicos para os Sistemas Aquíferos Dunas/Paleodunas 

e Barreiras no contexto da Região Metropolitana de Fortaleza encontra-se sintetizado na 

Tabela 4.1. Observa-se que existe uma certa homogeneidade entre a maioria dos valores 

da condutividade hidráulica de cada sistema aquífero, com exceção do valor calculado 

pela CAGECE, referente ao Aquífero Dunas da Abreulândia, cuja média de 7 x 10-4 m/s 

é considerada muito elevada para o padrão granulométrico das areias dunares (areias 

finas). Já a transmissibilidade referente a esse mesmo sistema (Dunas/Paleodunas) é outro 

parâmetro que apresenta valores aproximados, caracterizando, portanto, boas condições 

de fluxo. O único valor da transmissibilidade, associado com a baixa permeabilidade do 

Sistema Aquífero Barreiras, vem confirmar para essa unidade aquífera sua fraca tendência 

hidrogeológica. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros hidráulicos médios dos Aquíferos Dunas e Barreiras na RMF 

K = Condutividade hidráulica; T = Coeficiente de Transmissibilidade 

 
Finalmente, os trabalhos apresentados sobre a RMF e, especificamente, os 

trabalhos realizados por Silva (2000) na faixa costeira de Aquiraz a nível regional, foram 

de fundamental importância para a compreensão nos aspectos geológicos, 

hidrogeológicos e ambientais na área de estudo. Além disso, forneceram subsídios para 

as interpretações dos dados coletados tanto nas etapas de levantamentos hidrogeológicos, 

quanto para os levantamentos geofísicos.    

 

Autor Sistemas Aquíferos K(m/s) T(m2/h) 

Bianchi (1984) Dunas/Paleodunas 1,8 x 10-4 _______________ 

Barreiras 1,85 x 10-6 _______________ 

CAGECE (1984) Dunas/paleodunas 7 x 10-4 9,77 

COGERH (1999) Barreiras 1,89 x 10-5 1,87 

Dunas/paleodunas 2,49 x 10 -4 6,84 
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5. INTERFACE ENTRE ÀS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DOCE E SALGADA 

EM ZONA COSTEIRA 

 
O comportamento entre a água doce e a água salgada em zonas costeiras tem 

sido alvo de vários estudos (MERCER et al. (1980), FIGUEIREDO (1990), SANFORD 

e POPE (2009), POULSEN et al. (2009).  

Até ao século XIX pensava-se que a água salgada ocorreria a uma 

profundidade correspondente ao nível da água do mar, ou seja, que o limite entre a água 

doce e a água salgada (interface) seria horizontal. Terá sido DUCOMMUN (1928) o 

primeiro a demonstrar que a água salgada subterrânea ocorria a profundidades superiores 

ao nível do mar. No entanto, a razão que exprime a posição da interface é atribuída a 

GHYBEN (1889) e a HERZBERG (1901), que demonstraram que a profundidade da água 

doce abaixo do nível do mar é cerca de 40 vezes a altura do nível freático acima do nível 

do mar (Figura 1). Isto significa que a interface é inclinada e a sua inclinação depende do 

gradiente hidráulico do aquífero. Nestes locais o fluxo subterrâneo da água doce, que vem 

do continente, encontra o fluxo subterrâneo de água salgada que está se infiltrando a partir 

do mar. Devido à diferença de densidades entre os dois tipos de água, ocorre um 

zoneamento, ficando a água doce por cima e a salgada por baixo. Estas águas mantêm 

uma separação razoável, devido ao fato de que ambas estão em um meio poroso, onde a 

difusão dos solutos é muito lenta. A Figura 1 esquematiza esta relação, em que água doce 

é mantida sobre a água salgada. 

 
Figura 5.1: Representação da interface água doce – água salgada, segundo o princípio de Ghyben-

Herzberg (adaptado de Izuka e GINGERICH, 1998)  
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O Princípio de Ghyben-Herzberg permite estimar a localização da interface 

água doce/água salgada em aquíferos costeiros livres e homogéneos, considerando que a 

interface é estática (FIGUEIREDO, 1990). Este princípio admite que o escoamento da 

água subterrânea se processa horizontalmente e que, em consequência, a carga hidráulica 

se mantém constante ao longo de qualquer vertical. Além disso considera ainda que não 

existe escoamento de água salgada e que a interface entre as águas dos dois tipos é um 

plano. O equilíbrio entre os dois tipos de água pode ser expresso por: 

 

s gz f g (hf  z)                                         (1) 

em que: 
 

ρs: densidade da água salgada (g/cm3); 

ρf: densidade da água doce (g/cm3); 

g: aceleração da gravidade (m/s2); 

z: profundidade da interface em relação ao nível do mar (m); 

hf: nível freático (altura acima do nível do mar, m). 

 

Resolvendo a equação (1) em ordem a z, vem: 
 

                                             z        
f        

hf                                                                                (2)           
s f 
 

Admitindo que a densidade média da água doce é 1,000 e a densidade 

média da água salgada é 1,025, a expressão (2) toma a forma: 

                                                   z 40 hf                                                                          (3)           

A expressão (3) indica que a interface se situa a uma profundidade, sob 

o nível do mar, igual a 40 vezes a altura da água doce sobre o nível médio da água 

do mar, na mesma vertical. A espessura da massa de água doce, delimitada 

superiormente pelo nível freático e inferiormente pela interface águas doce/água 

salgada, pode ser calculada pela equação: 

                                                                                       z 41 hf                                                                        (4)           

O Princípio de Ghyben-Herzberg parte dos seguintes pressupostos: (i) 

condições hidroestáticas; (ii) a interface água doce/água salgada é uma interface rígida, 
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resultante de líquidos totalmente imiscíveis; (iii) a interface intersecta o nível freático na 

linha de costa; (iv) a descarga de água doce para o mar ocorre num único ponto.  

Outras proposições foram apresentadas ao longo dos tempos considerando, 

inclusive, direções, velocidades dos líquidos próximos a linha de costa e “zona de 

mistura”. A seguir será mostrado exemplos práticos da interface água doce/salgada em 

diferentes situações geológicas. Além disso, será mostrado algumas das causas dos 

problemas relacionados ao avanço de cunha salina e suas respectivas soluções.  

 

 Aquíferos Costeiros Livres: 

A Figura 5.2 mostra a relação entre água doce e água salgada em um aquífero 

costeiro livre onde encontra representada a posição da cunha salina, o nível freático 

original e a zona de mistura ou transição da região de água doce para água salgada. 

 

 Figura 5.2: Relação água doce e salgada em aquífero livre costeiro. 

 

 

 

 

 
                 Fonte: http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm 

 Aquíferos Costeiros Confinados: 

Em aquíferos costeiros confinados a relação água doce e água salgada pode 

acontecer de três maneiras distintas: 

 
1) A pressão da água do aquífero pode ser suficiente para conseguir escapar para o mar, 

permitindo, entretanto, um pequeno avanço da cunha salina (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3: A pressão do aquífero permite ainda um pequeno avanço da cunha salina. 

 

 

 

 

 

                   

                  Fonte: http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm 
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2) O aquífero tem potencial suficiente para não permitir qualquer avanço da água do mar, 

sendo a sua área de contato (exutório) totalmente de descarga (Figura 5.4). 

 
Figura 5.4: A pressão do aquífero é suficiente para não permitir o avanço da cunha salina. 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm 

 
3) O potencial do aquífero é pequeno, e dessa forma há o avanço de água salgada para o 

seu interior (Figura 5.5), originando uma zona de transição bem desenvolvida (água doce 

– água salgada). Neste caso, o aquífero encontra-se totalmente cheio não permitindo 

recarga.  

 
Figura 5.5: A cunha salina invade o aquífero de água doce. 

 

 

 

 

 

 

 
                   

       Fonte: http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm 

 
O contato entre um aquífero e o mar, as vezes não é homogêneo e a água doce 

pode escapar por regiões preferenciais, em quantidade e com pressão suficiente para que 

seu fluxo seja percebido, originando surgências submarinas de água doce. Algumas 

dessas surgências foram aproveitadas para abastecimento de submarinos na segunda 

guerra mundial, permitindo que eles não emergissem para recomposição do seu estoque 

de água potável – este fato ocorre principalmente em aquíferos cársticos. 

 

 

http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm
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 Aquíferos Costeiros Confinados Superpostos: 

Em aquíferos costeiros confinados superpostos, a relação água doce e água 

salgada depende do potencial individual de cada aquífero, podendo ocorrer várias 

combinações dos casos vistos acima. A Figura 5.6 ilustra esse fato onde o terceiro 

aquífero (confinado) apresenta uma intrusão de água salgada bem mais acentuada que 

no primeiro e segundo aquífero (confinado), demonstrando que o potencial deste terceiro 

é bem menor do que o primeiro e segundo. Já o quarto aquífero (confinado), por sua vez, 

é o que apresenta maior potencial. 

 
Figura 5.6: Aquíferos confinados superpostos. 

 

 

 

 

 

 

 

                  
               Fonte: http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm 

 

 Aquíferos Costeiros Semiconfinados: 

Em aquíferos semiconfinados, toda ou parte da água doce semiconfinada 

escapa do aquífero através do trecho semipermeável. A Figura 5.7 ilustra um caso real no 

Delta de Llobregat em Barcelona na Espanha onde as argilas arenosas da camada 

semiconfinante permitem o fluxo de água doce para o mar. 

Figura 5.7: Caso real de circulação de água em aquífero semiconfinado no Delta de Llobregat, Espanha 

(Custódio & Llamas, 1983). 

http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm
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O principal problema quando se trata de aquíferos costeiros não explotados é 

que existe um considerável volume de água doce que se perde naturalmente para o mar, 

sendo necessário o seu aproveitamento. Entretanto, a instalação de obras de captação e a 

possível má operação destes, podem acarretar em um avanço da cunha salina. É 

impossível que todo o volume de água doce que migra naturalmente para o mar seja 

aproveitado, uma vez que se faz necessário que parte desta água continue migrando para 

o oceano, estabelecendo um certo equilíbrio na interface água doce e água salgada de 

forma a não permitir o seu avanço contínuo. 

A Figura 5.8 mostra, esquematicamente, a variação do nível potenciométrico 

e a posição da interface água doce e água salgada antes e depois da explotação do 

aquífero. As posições 1 e 2 representam, respectivamente, as posições do nível 

potenciométrico antes e depois do início de bombeamento pelo poço construído. A 

medida que se provoca o rebaixamento do nível do aquífero, as condições normais são 

alteradas permitindo que a cunha salina avance em direção ao continente (a cunha migra 

da posição 1 para a posição 2). 

Figura 5.8: Posição da interface água doce/salgada antes e depois do bombeamento. 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm 

 
Em aquíferos costeiros semiconfinados pode ser possível a ocorrência de 

infiltração de água do mar através de horizontes semipermeáveis, entretanto, esse 

processo é lento e permite, inclusive, que se explote o aquífero por baixo da intrusão 

salina ainda por muito tempo sem que haja contaminação considerável. 

 

 

http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm
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 Exemplo deste fato é constatado no Delta de Llobregat na Espanha (Figura 

5.9), onde mesmo após 10 anos de bombeamento, e apesar de encontrar-se o aquífero 

abaixo do nível do mar, não foi constatada uma intrusão salina considerada significante 

(Custódio & Llamas, 1983). 

 
Figura 5.9: Cunha salina no Delta de Llobregat após 10 anos de explotação (Custódio & Llamas, 1983). 

    

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento de cones salinos inicia-se no bombeamento de um poço 

em um aquífero (Figura 5.10), onde são gerados fluxos horizontais em toda a sua 

espessura. Se neste caso existir água salgada por baixo do aquífero superior de água doce, 

pode haver ou não contaminação do poço, pois vai depender do grau de rebaixamento 

produzido e da taxa de penetração deste poço no aquífero. 

 
Figura 5.10: A) Não existe contaminação por água salgada, B) Poço bombeado com vazão acima da vazão 

crítica de explotação, contaminando o aquífero superior. Ambos os casos se desenvolve os cones salinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm 

http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm
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Se a água salgada abaixo dos poços corresponde a uma cunha salina, o 

bombeamento pode provocar uma elevação da interface água doce e água salgada de 

maneira a produzir um ponto de gradiente horizontal negativo de água subterrânea 

(reversão dos gradientes), permitindo que a água salina mais densa desloque a água doce. 

No exemplo da Figura 5.11, as posições 1 e 1’ correspondem respectivamente ao nível 

piezométrico e interface originais, enquanto as posições 2 e 2’ correspondem as suas 

posições após o bombeamento do poço. O número 3 representa o cone salino gerado. 

Figura 5.11: Subida da interface água salgada/água doce por reversão de gradiente. 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm 

Por fim, quando se reduz o nível estático ao nível do mar, bombeando 

continuamente, o poço tenderá a fornecer água salgada. Nestes casos é aconselhável que 

o poço trabalhe em um regime de bombeamento intermitente, de forma a permitir a 

recomposição do sistema, mantendo a água salgada longe do fundo do poço. Outro fator 

é que o fundo do poço não precisa ficar acima do nível do mar. Tendo-se um nível estático 

pouco elevado, pode-se completar a perfuração até uma profundidade moderada. 

Naturalmente, quanto mais profundo o poço, mais cedo será afetado pela água salina.  

Em relação as formas de controle e prevenção da intrusão salina, os métodos 

variam de acordo com a origem da água salgada, a extensão da intrusão, a geologia do 

local, o uso da água e fatores econômicos (TODD, 1980). A Tabela 5.1 resume os 

métodos mais utilizados de controle de intrusão em relação às diferentes fontes do 

problema. Pelo fato de apenas 2 % de água do mar em água doce pode torná-la imprópria 

para o consumo, muita atenção deve ser dada nos métodos de controle de intrusão. 

 

 

 

http://www.geocities.ws/cesol999/AquiferoCosteiro.htm
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Tabela 5.1: Métodos de controle de intrusão salina. 

Fonte ou Causa da Intrusão Método de Controle 
Água do mar em aquífero costeiro Modificação do padrão de explotação 

Recarga artificial 
Barreira de extração 
Barreira de injeção 

Barreira subterrânea 

Aumento do cone de depressão Modificação do padrão de explotação 
Poços limpadores de sais 

Campo de óleo salino Eliminação na superfície dos depósitos 
Poços injetores 

Fechamento de poços desativados 
Poços defeituosos Fechamento de poços defeituosos 
Infiltração superficial Eliminação da fonte 
Zonas de água salina em aquíferos Relocação e reprojeto dos poços 

Fonte: TODD (1980) 
 

A modificação do padrão de explotação de poços em uma determinada região, 

pode ser feita diminuindo a taxa de bombeamento destes poços. Isto é aplicado quando 

se tem uma explotação superior à recarga ou outro fator qualquer que esteja induzindo 

uma intrusão salina.  Porém, existem obstáculos que serão relatados a seguir: 

- Para manter a interface na posição desejada, se perde água doce constantemente para o 

mar. Parte dessa água pode ser recuperada através de coletores implantados na linha de 

costa, entretanto é um procedimento caro, complexo e nem sempre efetivo. 

- Se a interface ultrapassou o limite máximo desejável, o retrocesso é tão lento quanto o 

avanço. 

- A redução de bombeamento supõe encontrar-se uma nova fonte de abastecimento a 

preço acessível. 

- Nem sempre é fácil estabelecer as ferramentas legais necessárias para controlar e reduzir 

os bombeamentos. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Relatório de Graduação – Jonathan L. Castelo Branco 

6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FONTES DE ÁGUA SALGADA 

 
Toda água contém materiais químicos chamados de “sais”. Quando a 

concentração destes materiais dissolvidos se torna grande, a água é chamada de “água 

salgada” ou “salgada”, “salobra” ou “salina”. Estes termos geralmente são usados 

indistintamente, o que pode ser confuso porque pode significar coisas diferentes para 

pessoas diferentes. Como resultado, diferentes métodos de classificação foram 

desenvolvidos para diferenciar água doce e salgada e definir o grau de salinidade (isto é, 

a concentração de Sólidos Totais Dissolvidos - STD) da água.  

O método de classificação usado neste trabalho define água doce como tendo 

uma concentração de STD inferior a 500 mg/L; água salobra com concentração entre 500 

e 1.000 mg/L; água com concentração de STD superior a 1.000 mg/L são consideradas 

água salgadas ou solução salina (CPRM,1999). O limite superior, um tanto arbitrário, de 

água doce é baseado na adequação da água para consumo humano, que pode ser até 1.000 

mg/L. Embora as águas com concentrações de STD maiores do que 1.000 mg/L tem sido 

usado para o abastecimento doméstico em algumas áreas dos Estados Unidos, onde a água 

de baixa concentração de STD não está disponível (Krieger et al. (1957), Feth et al. 

(1965)), água contendo mais de 2.000 a 3.000 mg/L de STD é geralmente muito salgado 

para beber (Freeze e Cherry, 1979). As águas salgadas podem ser definidas como aquelas 

com uma concentração de STD de 1.000 a 35.000 mg/L. As concentrações médias dos 

principais constituintes dissolvidos da água do mar são representadas na Tabela 6.1, em 

que cloreto, sódio, sulfato e magnésio tem as maiores concentrações. A água com uma 

concentração de STD superior à da água do mar é chamada de salmoura. Embora existam 

diferentes tipos de salmouras em termos de composição química, o maior número 

representa água do mar concentrada, contendo principalmente cloreto de sódio, Krieger 

et al. (1957).  

 

 

 

 

 



52 
 

Relatório de Graduação – Jonathan L. Castelo Branco 

Tabela 6.1: Concentrações médias dos constituintes principais da água do mar (Adaptado de Hem, 1989) 

 

 
 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 
 

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA) estabeleceu níveis 

secundários de contaminantes máximos (SMCLs) para sólidos totais dissolvidos, cloreto, 

e sulfato na água potável. Ao contrário dos níveis máximos de contaminantes (MCLs) 

estabelecidos para proteger o público contra contaminantes de água potável que 

apresentam risco à saúde humana, os níveis secundários de contaminantes foram 

estabelecidos como diretrizes para auxiliar os operadores de sistemas públicos de água na 

gestão das qualidades estéticas da água, como sabor, cor e odor. O SMCL definido pela 

USEPA para sólidos totais dissolvidos é de 500 mg/ L, enquanto que para cloreto e sulfato 

são cada um 250 mg/L (U.S. Environmental Protection Agency - USEPA, 1992, 2002). 

As concentrações de cloreto nas águas subterrâneas frescas ao longo da costa do Atlântico 

são tipicamente inferiores a cerca de 20 mg/L. Devido à alta concentração de cloreto na 

água do mar (19.000 mg/L), menos de 2% da contribuição da água do mar na água doce, 

tornaria a água imprópria para abastecimento público usando a diretriz da USEPA. A 

USEPA, também, estabeleceu uma taxa de concentração sobre água potável para sódio. 

A recomendação é reduzir as concentrações de sódio na água potável para concentrações 

de 30 a 60 mg/L para evitar efeitos adversos no paladar. Por outro lado, um nível de 

orientação baseado na saúde de 20 mg/L em água potável também é recomendado pela 

USEPA para indivíduos com uma dieta com muito baixo teor de sódio (menos de 500 

miligramas por dia).  

Constituinte                     Concentração (mg/L) 
Cloreto                                              19.000 

Sódio                                                 10.500 

Sulfato                                                2.700 

Magnésio                                            1.350 

Cálcio                                                  410 

Potássio                                                390 

Bicarbonato                                          142 

Brometo                                                 67 

Estrôncio                                                 8 

Sílica                                                      6.4 

Boto                                                        4.5 

Fluoreto                                                  1.3 

Sólidos Totais Dissolvidos                  34.579,2      
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Em alguns casos, os locais estabelecidos nos Estados Unidos ao longo da 

costa atlântica, estabeleceram padrões para constituintes dissolvidos em água potável que 

diferem dos níveis estabelecidos pela USEPA. 

Duas características adicionais de água que são importantes nos sistemas de 

água subterrânea são densidade e viscosidade, ambas dependentes do tipo e quantidade 

de solutos dissolvidos na água. Como observado por Reilly (1993), a densidade é 

importante porque faz parte da força motriz que define a direção e a taxa de movimento 

do fluido através de um sistema de água subterrânea. Além disso, a densidade e a 

viscosidade da água afetam as propriedades de transmissão hidráulica (permeabilidade e 

condutividade hidráulica) do sistema de água subterrânea, que influenciam a taxa de 

movimento do fluido. 

Embora a água do mar no oceano e os estuários que limitam lateralmente com 

oceanos seja de longe a principal fonte de água salina para sistemas costeiros de água 

subterrânea, várias outras fontes podem afetar a qualidade da água subterrânea costeira 

(Krieger et al. (1957); Feth et al. (1965); Task Committee on Saltwater Intrusion, 1969; 

Custódio, 1997; Richter et al. (1993); Jones et al. (1999)). Estas fontes incluem: 

 
- Precipitação: Os oceanos são a maior fonte única de sais na atmosfera, e sódio e cloreto 

são os íons mais abundantes nas massas de ar sobre o mar (Feth, 1981). As concentrações 

de cloreto e sódio, portanto, são altas nas massas de ar próximas em regiões, mas 

diminuem rapidamente com o aumento da distância no interior. Estes sais transportados 

pelo ar são entregues às bacias costeiras por precipitação. As concentrações de cloreto na 

precipitação, no entanto, são relativamente pequenas em comparação com a água do mar. 

As concentrações médias de cloreto na precipitação, medidas em cerca de duas dúzias de 

estações de monitoramento de deposição atmosférica ao longo da costa do Atlântico em 

2000, por exemplo, variaram de menos de 0,2 a 2,8 mg/L (National Atmospheric 

Deposition Program, 2001). Concentrações de sódio e cloreto podem ser aumentadas em 

solos, águas superficiais rasas (como lagoas de marés) e águas subterrâneas por 

evaporação e evapotranspiração. 

 
- Acúmulo de maresia, marés e tempestades, que podem ser fontes locais de maior 

salinidade da água subterrânea em áreas costeiras de baixa altitude. 
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- Água do mar fóssil aprisionada em partes não-fluídas de um aquífero: Esta água foi 

aprisionada em formações sedimentares quando foi depositada (água conata) ou fluiu para 

as formações durante períodos de níveis relativamente altos do mar, quando a água do 

mar inundou áreas costeiras baixas. 

 
- Dissolução de depósitos evaporíticos tais como halita, anidrita e gipsita (Manheim e 

Horn, 1968; Meisler, 1989). 

 
- Poluição de várias fontes antropogênicas, incluindo esgoto e alguns efluentes 

industriais, salmouras de petróleo e gás trazidas para a superfície da terra durante a 

exploração e produção, sais de degelo na estrada e fluxos de retorno da água de irrigação. 
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7. MÉTODOS HIDROGEOLÓGICOS  

 
7.1. Métodos Auxiliares ou de Apoio 

 
Esta é a fase inicial de qualquer trabalho e tem uma enorme importância nos 

estudos de reconhecimento hidrogeológico. Constitui-se, às vezes, numa tarefa difícil de 

realizar, por causa da dispersão dos dados em diferentes instituições, frequentes erros 

nestes dados e informações conflitantes ou enganosas (CPRM, 2000). 

 
7.1.1. Análise dos Dados de Poços 

 Visando obter uma base de dados de subsuperfície consistente para 

caracterizar os sistemas aquíferos e para servir de parametrização às assinaturas 

geofísicas, foram catalogadas e analisadas as informações construtivas de poços tubulares 

disponíveis na região de estudo, através da consulta ao banco de dados do SIAGAS – 

CPRM e de dados fornecidos por empresa privada.  

O desenvolvimento do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas 

(SIAGAS) foi iniciado em 1995 pela CPRM com o objetivo de coletar, armazenar, 

sistematizar e disponibilizar dados e informações referentes aos poços tubulares no Brasil 

(Nascimento et al, 2008). O SIAGAS/CPRM recebe dados de poços a partir de empresas 

do ramo e tem o grande desafio de padronizar essas informações e disponibilizá-las de 

forma consistente. No ato da perfuração, nem sempre ocorre a presença de um geólogo 

ou profissional da área responsável por acompanhar e descrever as amostras de calhas 

referentes às rochas perfuradas. Além do mais, diferentes profissionais podem interpretar 

e descrever de formas diferentes as unidades geológicas. A qualidade dos dados pode ser, 

portanto, comprometida durante a perfuração e dados de diferentes empresas podem ter 

padrões de descrição diferentes ou, simplesmente, não fornecem nenhuma informação de 

dados construtivos. Neste último caso, foi mais frequente na área de estudo e somente 

três descrições de poços estavam confiáveis no SIAGAS e mais uma descrição de poço 

foi conseguido por empresa privada (ANEXO 1).  Em função disso, não foi suficiente 

caracterizar os sistemas aquíferos na região de estudo como um todo, visto que nas 

localidades a maioria dos poços permanecem mais próximos a linha de costa. Entretanto, 

as informações obtidas foram fundamentais para as interpretações do contexto 

hidrogeológico, principalmente, no que se refere a dinâmica local do avanço de cunha 

salina, e para as interpretações das seções de tomografia elétrica. 
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Para definição dos registros de poços a serem utilizados foi realizada uma 

análise criteriosa dos relatórios disponíveis, levando em consideração principalmente: i) 

posição geográfica estratégica dos poços dentro da área de estudo e seu entorno próximo; 

ii) quantidade de informações disponíveis no relatório construtivo do poço, como 

exemplo o seu perfil geológico construtivo; e iii) a qualidade/consistência das 

informações obtidos e seus níveis de detalhes e confiabilidade. Após a análise dos dados 

disponíveis, foram aproveitados, como mencionado anteriormente, somente 4 registros 

de poços (Figura 7.1) com informações construtivas e que apresentaram um mínimo de 

atendimento aos critérios estabelecidos.  

 
Figura 7.1: Localização dos poços com informações construtivas no contexto das aquisições do segundo 

período, janeiro de 2017. 
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Analisando individualmente cada perfil construtivo destes 4 poços 

supracitados (ANEXO 1), pode-se concluir que estes possuem informações necessárias 

para entender o contexto geológico local mais próximo da linha de costa, pelos motivos 

de: i) o poço A consegue atravessar todas as sequências lito-estratigráficas, desde os 

depósitos dunas/paleodunas, passando pela Formação Barreiras, até chegar no 

embasamento cristalino decomposto. Os poços B e C atingem somente a Formação 

Barreiras em uma profundidade, relativamente alta em termos de proximidade ao 

embasamento cristalino. Já o poço D apresenta uma profundidade mais rasa, porém 

atingindo, também, a Formação Barreiras; ii) os poços A, B e C apresentam uma 

similaridade de fácies para a Formação Barreiras, predominando fácies areníticas a 

conglomeráticas. Já o poço D demonstra uma fácie mais areno-argiloso da Formação 

Barreiras, contendo um pequeno nível intercalado de fácie conglomerático; iii) as 

espessuras interpretadas para os depósitos dunas/paleodunas nos poços A, B, C e D são, 

respectivamente, 12, 16, 6, 7 metros (média de 10,25 metros). Já as espessuras para a 

Formação Barreiras nos poços A, B, C e D são, respectivamente, 20, 8, 21 e 13 metros 

(média de 15,5 metros). 

  Em termos estruturais dos poços, notadamente a instalação de filtros que tem 

a função de permitir a passagem da água do aquífero para dentro do poço, pôde observar 

que foram instalados, predominantemente, no Sistema Aquífero Barreiras para os poços 

A, B e C. Já o poço D possui filtros tanto para o Sistema Aquífero Dunas/Paleodunas 

quanto para o Sistema Aquífero Barreiras. Isto é fundamental para confirmar de qual 

aquífero, primariamente, está sendo retirado aquela água. 

Os testes de bombeamentos representam, sem nenhuma dúvida, a forma de 

mais fácil aplicação e maior garantia em seus resultados, que é usada tradicionalmente 

para a determinação dos parâmetros hidrodinâmicos dos aquíferos e para verificação da 

qualidade da construção das obras de captação de água subterrânea, além de ser a 

ferramenta indispensável para determinação de vazões de explotação de poços 

(CPRM,1998). Em função disso, os testes de bombeamentos realizados nos poços A, B, 

C demonstraram vazões acentuadas e acima da média (Tabela 7.1) quando se trata de 

Sistema Aquífero Barreiras, pois este sistema é associado normalmente, em caráter 

regional, a condição de aquitardo, isto é, formação geológica que transmite água 

lentamente e possui permeabilidade e porosidade muito baixos, assim contribuindo 

amplamente para o surgimento de vazões baixas com valores inferiores a 2 m3/h.   



58 
 

Relatório de Graduação – Jonathan L. Castelo Branco 

Para o poço D, pode-se considerar uma vazão mediana (Tabela 7.1), porém 

há contribuição tanto do Sistema Dunas/Paleodunas quanto o do Sistema Barreiras.  

 
Tabela 7.1: Síntese das informações construtivas dos poços tubulares. 

 

Diante do exposto, em decorrência das fácies areníticas a conglomeráticas da 

formação, concluiu-se que o Sistema Aquífero Barreiras se comporta como um aquífero 

livre nas localidades dos poços A, B e C e que apresenta um aquífero de forte vocação 

hidrogeológica. Já na localicade do poço D, demonstrou que a Formação Barreiras 

apresenta uma variação faciológica mais areno-argiloso com comportamento de aquífero 

livre, apresentando uma vocação hidrogeológica mais fraca, quando comparado com os 

outros poços. 

 

7.2. Métodos Geológicos 
 
A partir da geologia de superfície e dos conhecimentos obtidos com o 

levantamento de poços e com a geofísica (discutido posteriormente), o hidrogeólogo 

procura estender o conhecimento do aquífero para a subsuperfície, buscando definir suas 

espessuras e profundidades (CPRM, 2000) 

No âmbito dos métodos geológicos, um espaço especial é reservado a 

aerofotogrametria. Não fosse bastante, por si só, o maravilhoso “transporte do campo para 

o escritorio’’ cumpre ainda enfatizar as seguintes vantagens da aerofotogrametria 

aplicado à hidrogeologia: 

 
- As fotos aéreas constituem um excelente, senão o melhor, mapa-base para os trabalhos 

de campo.  Estes são, para muitos fins, valiosos instrumentos na locação de interesse e 

análise das interpretações nos pontos de interesse; 

  

Poços Profundi. Poço 

(m) 

Nível 

Estático(m) 

Rebaixamento -  

Sw (m) 

Intervalo Filtro 

(m) 

Vazão 

(m3/h) 

A 35 2.30 7.20 17.50 -21.50 9,818 

B 24 2.80 13.92 19.20 -23.20 4,645 

C 27 4.40 0.90 20-24 7,920 

D 20 3.00 5.40 4-8; 12-14; 18-20 2,100 
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- Os modelos digitais de terrenos de precisão ou a própria visão estereoscópica 

proporcionada pelas fotos aéreas permite identificar e caracterizar com rapidez e clareza 

as seguintes feições; 

- A rede hidrográfica; 

- Litotipos principais e seus contatos; 

- Feições estruturais importantes no condicionamento da ocorrência e fluxo da água 

subterrânea, tais como falhas, fraturas, diques intrusivos, planícies aluviais, campos de 

dunas, estruturas cársticas e outras.  

 
7.2.1. Interpretação de dados Aerofotogramétricos 

Como as fotos aéreas foram realizadas dentro do período chuvoso (abril de 

2018), conseguiu-se identificar problemas de impermeabilização do solo na área de 

estudo, devido ao crescimento urbano na região do Porto das Dunas. Em função disso, foi 

constatado pequenas ocorrências de enchentes. Os problemas de impermeabilização do 

solo influem diretamente na capacidade de infiltração, ou seja, quanto mais impermeável 

for o solo, menor será a quantidade de água que este pode absorver, prejudicando assim 

na recarga dos aquíferos locais, visto que a água será perdida posteriormente por 

evaporação. As Figuras 7.2,7.3 e 7.4 demonstram algumas das situações na região em 

estudo. Além destes exemplos, há várias outras situações semelhantes que são 

encontradas, preferencialmente, na zona de maior concentração urbana e mais próximo 

da linha de costa. A topografia da região, também, contribui para o escoamento superficial 

da água pluvial em direção as zonas de menores altitudes, assim acarretando acumulo de 

água, como será mostrado posteriormente. Em contrapartida, em áreas menos povoadas 

associadas às regiões de maiores altitudes não apresentaram nenhum grau de inundação 

devido, principalmente, a menor infraestrutura urbana.  
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Figura 7.2: Pequena inundação na Avenida Mar Mediterrâneo e próximo ao condomínio Villa do Porto. 

 

Figura 7.3: Acúmulo de água na Avenida dos Golfinhos e próximo ao apart hotel Atlantic palace.  

 

Figura 7.4: Pequena inundação na Rua Pérola e próximo ao Oceani Beach Park. 
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Além destes produtos acima gerados, foi elaborado um MDT preciso através 

da aerofotogrametria integrado com GPS geodésico na área de estudo, como já 

mencionado anteriormente. Os procedimentos de processamento serão descritos em 

capítulo posterior.  

O MDT apresentou feições topográficas bastante contrastante (Figura 7.5), 

onde as regiões mais elevadas, caracterizado no intervalo entre as cores verde e vermelho, 

possuem altitudes de 10 a 83.70 metros em relação ao nível do mar. Já as zonas de 

menores altitudes, representado principalmente nas cores azul claro e azul escuro, 

apresentam altitudes de 0 a 10 metros. O valor 0 representa cota do nível do mar.  Diante 

disso, pode-se interpretar que tanto o escoamento superficial, quanto o fluxo subterrâneo 

tende a seguir para as zonas de menores altitudes, portanto em direção ao mar.  

Levando-se em conta o posicionamento estratigráfico do sistema aquífero 

dunas/paleodunas, as condições de alimentação estariam diretamente relacionadas à 

infiltração pluvial, a qual constitui o seu principal fator de recarga. Da mesma maneira 

seria o sistema aquífero Barreiras, pois o sistema aquífero dunas/paleodunas funciona 

como um aquífero de transferência para os materiais subjacentes.  

Dessa maneira, as zonas principais de recargas e descargas destes sistemas 

aquíferos seriam definidas em função das diferenças topográficas e morfológicas, sendo, 

portanto, a parte mais baixa representada pela zona de descarga e a parte mais elevada 

por zona de recarga. Tendo conhecimento das altitudes, pode-se inferir que os poços 

instalados em altitudes entre 10 a 83.70 metros tendem a ter vazões menores, já que nestas 

altitudes a água subterrânea estaria constantemente em fluxo para regiões de altitudes 

menores. Além disso, em períodos de estiagem maiores, seria os primeiros poços a 

rebaixar o nível freático. Por exemplo, em campo conseguiu verificar esta situação, em 

que um residente local teve seu poço rebaixado de maneira que não produzia mais água. 

Em função disso, este mesmo residente fez outro poço mais profundo próximo ao local 

do anterior, de forma a garantir a espessura saturada. Já os poços em altitudes menores 

do que 10 metros, tenderiam a ter vazões maiores e seriam os últimos a se rebaixarem.    
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Figura 7.5: Modelo Digital de Terreno em 3D com visada NW-SE (azimute 328 o) da área de estudo. Escala aumentada em 2 vezes no eixo Z. 
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7.3. Métodos Hidroquímicos 
 

A qualidade da água é tão importante quanto a quantidade. Todas as pesquisas 

de água subterrânea devem incluir a coleta de amostra em pontos selecionados. A 

densidade da amostragem e os tipos de análises a serem realizadas vão depender, 

naturalmente, dos objetivos dos estudos. De uma maneira geral, devem ser realizadas, 

sempre e no próprio campo, medições da condutividade elétrica com o auxílio de 

condutivímetros portáteis. Os valores da condutividade são transformados rapidamente 

em valores de sólidos totais dissolvidos e salinidade, os quais podem ser apresentados sob 

a forma de mapas de isovalores (CPRM, 2000). 

 
7.3.1. Processamento de Dados 

Os bancos de dados relacionados às características físico-químicas das águas 

subterrâneas (ANEXO 2) adquiridos nas campanhas de campo (outubro de 2015 e janeiro 

de 2017), foram compilados e importados para o software Surfer da Golden Software. 

Em seguida, realizou-se a interpolação espacial dos dados através do método da 

krigagem, cuja metodologia procura extrair uma função de correlação entre os valores 

situados numa determinada vizinhança e direção no espaço amostrado. Trata-se de um 

processo de estimação que se utiliza de uma função denominada variograma para medir 

a correlação espacial (Landim e Sturaro, 2002).   

A partir disso, os valores interpolados (Grid) de condutividade, STD e salinidade 

foram importados para uma plataforma de Sistema de Informação Geográfica (SIG) no 

software Arcgis, de forma a gerar mapas de isovalores integrado com a base cartográfica 

da área de estudo.  

 
7.3.2. Resultados e Discussões  

Os mapas de isovalores a serem interpretados seguirão a ordem cronológica 

das metodologias empregados no presente trabalho, buscando analisar temporalmente a 

integridade físico-química das águas subterrâneas. Além disso, como os parâmetros 

qualitativos estabelecidos por agências americanas (U.S. Environmental Protection 

Agency – USEPA) e brasileiras (por exemplo, a CPRM e ANA) tem como referência, 

fundamentalmente, os valores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD), as interpretações 

serão baseadas somente neste parâmetro físico, tendo os parâmetros de condutividade e 

de salinidade como complemento e auxílio para as interpretações dos dados geofísicos.  
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No primeiro período (outubro de 2015) conseguiu-se identificar a zona 

contaminante por água salgada, cujo poços localizados entre o Oceani Hotel e o Beach 

Park apresentaram altos valores de STD associado ao sabor salino das águas subterrâneas. 

Como forma de buscar os limites da intrusão salina em direção ao continente, resolveu 

medir poços em direção ao interior continental à medida que os valores de STD fossem 

diminuindo. Em função disso, foram realizadas 43 medidas de condutividade elétrica, 

STD e salinidade (ANEXO 2). Na Figura 7.6 pode notar o decaimento acentuado dos 

valores de STD em direção ao interior. Vale destacar que os valores em “ppm’’ são 

equivalentes a “mg/L” e os valores de referência são: água doce tendo uma concentração 

de STD inferior a 500 mg/L; água salobra com concentração entre 500 e 1.000 mg/L; 

água com concentração de STD superior a 1.000 mg/L são consideradas água salgadas ou 

solução salina (CPRM,1999).  

Os poços contendo altos teores de STD na zona contaminante, como os poços 

11 (6.300 ppm), 12 (8.480 ppm), 16 (12.940 ppm), 17 (11.410 ppm), 22 (9.580 ppm),34 

(9.860 ppm), 38 (2.250 ppm) e 47 (5.350 ppm), possuem uma relação intrínseca com a 

profundidade. Isto é, os poços mais profundos que contém a Formação Barreiras tendem 

a conter água salgada naquela zona. As informações de residente locais sobre as 

profundidades dos poços e as informações construtivas de poços tubulares confirmam 

este fato. Por exemplo, em relação a zona contaminante, há informação construtiva do 

Poço C nas fichas descritivas (ANEXO 1) que tem equivalência ao poço 12 na área de 

estudo inicial. Como analisado anteriormente, os filtros estão exclusivamente retirando 

água do Sistema Aquífero Barreiras em profundidade de 20 a 24 metros com vazão de 

7,920 m3/h, apresentando valores qualitativos de água subterrânea de 8.480 ppm de STD 

no presente trabalho. Vale destacar, o uso de um sistema de dessalinizador neste poço 

(Figura 7.7), que garante o fornecimento de água para o empreendimento Atlantic palace. 

Além deste fato, há os poços 21 e 23 apresentando o efeito ‘’olho de gato’’ no mapa de 

contorno, pois apresentam valores de STD destoantes (respectivamente, 1.186 e 902 ppm) 

em relação aos poços adjacentes na zona contaminante. Esta distorção nos valores na 

referida área relaciona-se com as profundidades dos poços e o sistema aquífero captado, 

visto que ambos apresentavam água com “capa rosa”, sabor e odor desagradável 

(associado comumente na região para os poços de menor profundidade), e, segundo os 

residentes locais tais poços apresentam profundidades de até 12 metros.  
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Figura 7.6: Mapa de isovalores para os Sólidos Totais Dissolvidos da área de estudo.  

 
Diante do exposto, conclui-se que a influência da intrusão salina na região 

está, fundamentalmente, relacionada com a Formação Barreiras, pois representa o estrato 

geológico com boa vocação hidrogeológica mais próximo da interface água doce/salgada. 

Além disso, o avanço da cunha salina está associado ao processo de retirada de água 

subterrânea (bombeamento de poços) maior do que a recarga dos aquíferos, tendendo a 

desenvolver cones salinos e gerar gradientes de fluxos horizontais invertidos (água do 

mar em direção ao continente) devido ao rebaixamento dos aquíferos.  

É de imaginar que a taxa de recarga dos aquíferos locais não diminuiu nos 

períodos vigentes da pesquisa (anos 2015 e 2017), levando-se em consideração a 

pluviometria de anos anteriores (discutido em capítulos anteriores) e as zonas de recarga 

principais da área de estudo, que ainda não se encontram tão urbanizadas quanto as 

regiões mais próximas da praia. Portanto, tudo leva a crer que os fatores causadores do 

fenômeno de avanço de cunha salina sejam antrópicos. 
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No contexto geral da área de estudo foi observado que os poços com 

profundidades até 12 a 15 metros apresentavam água do tipo “capa rosa”, praticamente, 

para toda a área de estudo inicial, enquanto os poços mais profundos (acima de 15 

metros), onde em sua maioria se encontravam na zona contaminante principal, 

demonstraram água do tipo “salina”. Porém há dois poços (31 e 44) intrigantes na região 

de estudo, principalmente o poço 44.  O poço 31 apresenta um valor de 4.940 ppm de 

STD demonstrando um valor relativamente elevado. Segundo o gerente do condomínio 

Parque das Ilhas, este poço possui profundidade de 40 metros e que o poço fica mais 

salgado nos períodos de estiagem e “mais doce” em períodos de inverno. Para o poço 44, 

os valores de STD são de 2.250 ppm e que segundo informações dos residentes locais o 

poço apresenta profundidade de 60 metros. O primeiro pode estar relacionado com uma 

intrusão salina local da mesma maneira que foi citado para outros poços em parágrafos 

anteriores. Já o segundo poço apresenta uma distância considerável em relação a linha 

costeira, deixando a dúvida se a água salgada presente possa ser originada do 

embasamento cristalino ou outra fonte de água salina. Assim, necessita-se de uma análise 

mais detalhada para interpretar esta situação, seja por filmagem ótica de poço para 

determinar os intervalos dos filtros, ou seja, por análise geoquímica de água para 

determinar o tipo de fonte.  

Em relação aos poços captados no Sistema Aquífero Dunas/Paleodunas, os 

poços 21 e 23 podem estar sendo contaminados pelo Sistema Aquífero Barreiras 

sotoposto à medida que forem bombeados, pois os valores respectivos de 1.186 e 902 

ppm representam valores acima de média do que é verificado neste sistema aquífero da 

região. Por exemplo, a maioria dos poços (18,24,40,50,27), localizados mais ao interior 

da região e que apresentam profundidades mais rasas, possuem baixos valores de STD 

quando comparados com os poços 21 e 23. Apesar da falta de informações concretas 

acerca das profundidades destes poços, se teve como referência as informações de 

residentes locais e observações em campo, tais como cor, sabor e odor.  

As águas subterrâneas de origem mais rasa no interior da área de estudo 

(profundidades até 12 a 15 metros), geralmente, estavam associadas com bastante capa 

rosa, cores por vezes turvas, sabor e odor desagradável. Este fato pode ser verificado em 

alguns condomínios visitados na região, pois os mesmos possuem sistemas de tratamento 

de água para melhorar a qualidade de água e para o reaproveitamento deste (Figura 7.7). 

A relação profundidade (informações de residentes locais) e observações em campo (cor, 

sabor e odor) são levados em consideração porque a maioria dos poços mais profundos 
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não apresentavam muita capa rosa quando comparados aos poços mais rasos e não 

demonstravam cores por vezes turvas e odor desagradável. É importante observar que não 

se pode considerar isso como 100% verdadeiro porque podem ter poços profundos na 

região contendo filtros no Sistema Dunas/Paleodunas e, consequentemente, mais “capa 

rosa”. A título de exemplo pode citar as informações construtivas do Poço D nas fichas 

descritivas (ANEXO 1), onde os filtros estão instalados tanto no Sistema Aquífero 

Dunas/Paleodunas e Barreiras. 

Outro fator interessante para confirmar as observações citados acima são as 

fichas de poços fornecidas pela empresa Geohidro (Poço A, B e C), em que buscou 

colocar os filtros mais no fundo do poço construído, justamente para evitar a influência 

do Sistema Dunas/Paleodunas mais raso, apesar de ser considerado um bom sistema 

aquífero. Ainda mais, pode-se observar o cuidado no processo de colocação de pasta de 

cimento (cimentação) no espaço anelar na parte superior do poço, de modo a impedir as 

águas do Sistema Dunas/Paleodunas na captação do poço.  

 
Figura 7.7: A) Sistema de dessalinizador para o Poço C (equivalente ao poço 12) B) Sistema de tratamento 

de água instalado no condomínio Parque das Ilhas no Porto das dunas. 

 

Os mapas de isovalores para a condutividade elétrica e salinidade são 

mostrados nas Figuras 7.8 e 7.9, os quais apresentam as mesmas semelhanças geométricas 

das curvas do mapa de isovalores para o STD, já que tanto os valores de STD como de 

salinidade são calculados em função da condutividade elétrica. Os valores de 

condutividade elétrica em conjunto com as seções de tomografia elétrica auxiliarão nas 

interpretações geofísicas a posteriori, referente ao primeiro período. 

 
 

A B 
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Figura 7.8: Mapa de isovalores para a Condutividade Elétrica da área de estudo e localização das seções 

de tomografia elétrica (primeiro período). 
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Figura 7.9: Mapa de isovalores para a Salinidade da área de estudo (primeiro período). 
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No segundo período (janeiro de 2017) foram obtidos dados físico-químicos 

de 95 poços (ANEXO 2), de modo que repetisse as medidas dos mesmos poços adquiridos 

no primeiro período e ampliasse a área de estudo inicial.  

No contexto mais regional, o mapa de isovalores de STD (Figura 7.10) 

demonstra que as regiões em maiores altitudes apresentam as melhores águas em termos 

de “sais” dissolvidos. Em conjunto, foi observado, também, que as águas não 

apresentavam “capa rosa”, nem sabor e nem odor desagradável, quando se comparados 

com as águas localizadas no setor mais próximo da praia.  

Isto pode estar relacionado, provavelmente, ao fluxo constante de água 

subterrânea da zona de recarga, com um maior gradiente hidráulico, para a zona de 

descarga. A água subterrânea ao chegar nas zonas de descarga tende a diminuir o seu 

gradiente hidráulico devido à perda de energia, assim diminuindo a velocidade de fluxo. 

Ao diminuir a velocidade de fluxo em direção ao mar, a água subterrânea fica sujeita a 

precipitações, principalmente, de hidróxido de ferro que é insolúvel e eleva a turbinez da 

água, causando a coloração avermelhada (capa rosa).  A origem da capa rosa pode ser por 

fatores antropogênicas, biológicos ou químicos. Normalmente, está associado a Formação 

Barreiras.   

A geometria dos mapas de contorno de STD entre o primeiro e o segundo 

período, praticamente, não mudou na zona contaminante. Entretanto, os valores de STD 

variaram entre os mesmos poços; uns aumentaram enquanto outros diminuíram. (Tabela 

7.2).   

 
Tabela 7.2: Poços correlacionados entre o segundo e o primeiro período de aquisição na zona contaminante.  

Poços_2o Peri. STD (ppm) Poços_1o Peri. STD (ppm) Diferença (ppm) 
P57  13.000 17 11.410 1.590 
P01 10.480 16 12.940 -2.460 
P44 284 23 902 -618 
P49 2.780 55 405 2.375 
P07 6.600 12 8.480 -1.880 

P04 12.900 47 5.350 7.550 
P02 11.220 22 9.580 1.640 
P06 338 38 2.250 -1.912 
P21 3.760 33 1.930 1.830 
 

Os valores da diferença de STD entre o segundo e o primeiro período não 

apresentaram um padrão de aumento e de diminuição relacionado com a distribuição 

espacial dos poços na zona contaminante. Isto demonstra que os valores de STD estão, 
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sobretudo, dependentes do regime de bombeamento local. Por exemplo, no poço P04 

foram realizadas medições antes do bombeamento e após 10 minutos em regime de 

bombeamento. O valor medido de STD antes do bombeamento foi de 9.190 ppm, 

enquanto o valor medido após 10 minutos de bombeamento foi de 12.900 ppm (valor 

considerado). Portanto, torna-se difícil em campo o controle dos valores de STD baseados 

nos regimes de bombeamento local, sendo necessário uma bateria de poços com controle 

no regime de bombeamento para uma análise mais precisa de monitoramento. Além disso, 

nem todos os poços medidos na zona contaminante no primeiro período foram possíveis 

repetir as leituras no segundo período, tais como os poços 11,21 32 e 34. 

 
Figura 7.10: Mapa de isovalores para os Sólidos Totais Dissolvidos da área de estudo (segundo período). 
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Vale salientar que o poço P57 (equivalente ao poço 17 do primeiro período) 

apresentou medidas de STD maior do que o limite máximo permitido de leitura pelo 

condutivímetro AK50 (STD = 13.000 ppm). Em função disso, considerou a medida 

realizada no poço P57 como sendo o limite máximo de leitura do equipamento, 

necessitando de uma análise físico-química em laboratório para determinar o valor real. 

Este poço possui um sistema de dessalinizador e profundidade de 25 metros, conforme as 

informações fornecidas pelo residente local. 

Em situação de alerta encontra-se os poços P59 e P73, visto que o primeiro 

teve um aumento considerável de sais dissolvidos, enquanto o segundo ainda perdura nos 

valores de STD equivalante à água salina (Tabela 7.3). Ambos os condomínios, 

PortaMaris e Parque das Ilhas, onde estão instalados os respectivos poços, apresentam 

histórico de poços secos e, portanto, abandonados. 

 
Tabela 7.3: Poços correlacionados entre o segundo e o primeiro período na região mais noroeste. 

Poços_2 Peri. ppm Poços_1 Peri. ppm Diferença (ppm) 
P59 2.230 20 485 1.745 
P73 1.470 31 4.940 -3.470 
 
Como forma de alerta, o poço P59 (poço 20 do primeiro período) apresenta 

informações construtivas equivalente ao Poço A nas fichas descritivas (ANEXO 1). Neste 

poço, os filtros estão exclusivamente retirando água do sistema aquífero Barreiras em 

profundidade de 17.50 a 21.50 metros com vazão de 9,818 m3/h. Em relação ao poço P73, 

este apresentou uma diferença brusca entre os valores de STD, podendo estar associado 

a diminuição do regime de bombeamento local. Em vista disso, é fundamental o cuidado 

pela forma e duração do regime de bombeamento em poços próximos do mar para evitar 

formações de cone salino, prevenindo-se, assim, das zonas contaminantes semelhantes ao 

setor mais sudeste da área de estudo. 

Os mapas de isovalores para a condutividade elétrica e salinidade são 

mostrados nas Figuras 7.11 e 7.12, onde os valores de condutividade elétrica em conjunto 

com as seções de tomografia elétrica auxiliarão nas interpretações geofísicas a posteriori, 

referente ao segundo período. 
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Figura 7.11: Mapa de isovalores para a Condutividade Elétrica da área de estudo e localização das seções 

de tomografia elétrica (segundo período). 
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Figura 7.12: Mapa de isovalores para a Salinidade da área de estudo (segundo período). 
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7.4. Métodos Hidrogeológicos Propriamente Ditos 
 

São métodos que se referem mais diretamente às águas subterrâneas, não 

sendo, entretanto, necessariamente mais importante que os anteriores (CPRM, 2000). 

Consideram-se como dados básicos aqui, as cargas hidráulicas e os parâmetros 

hidrodinâmicos, tais como transmissividade (T), condutividade hidráulica e coeficiente 

de armazenamento do aquífero em estudo. Os dois primeiros dados foram obtidos por 

trabalhos anteriores como referência para a área de estudo, conforme descrito no 

levantamento bibliográfico. Já as medições para se obter as informações de cargas 

hidráulicas do aquífero, conforme descrito na metodologia, foram realizadas somente em 

única etapa, obtendo assim, as informações de carga hidráulica referente ao período das 

aquisições em campo, janeiro de 2017.  

Obtidos os valores de carga hidráulica pode-se gerar uma superfície 

potenciométrica. Tal superfície é definida como sendo o lugar geométrico dos pontos que 

marcam as alturas potenciométricas de um aquífero, referidas a uma dada profundidade. 

Heath (1982) considera a superfície potenciométrica sendo uma superfície que representa 

a carga total em um aquífero. Ou seja, esta superfície representa a altura acima do Datum 

de referência (no presente trabalho será referente ao nível do mar). 

Hubber (1940) definiu potencial hidráulico como uma quantidade física, 

capaz de ser medida em cada ponto do escoamento, cujas propriedades são tais que o 

escoamento sempre ocorre dos pontos com maior potencial para os pontos com menor 

potencial, independente da direção no espaço. Do ponto de vista físico e matemático, a 

carga hidráulica pode ser considerada como um potencial hidráulico. 

 
7.4.1. Processamento de Dados 

 
Primeiramente, os dados foram tratados de modo a corrigir as informações de 

profundidade do nível estático, levando em consideração a altura da boca do poço em 

relação ao terreno (NE = Prof. do Nível estático – Boca do poço), que foi medido por 

GPS geodésico. Dessa maneira, o nível estático estará referente ao terreno. Em seguida, 

com os dados obtidos na planialtimetria de alta precisão, tem-se os valores da cota do 

terreno (referente ao geoide, portanto ao nível do mar) para o cálculo de carga hidráulica.  

A fórmula para se obter a carga hidráulica é h = CT – NE, onde h é a carga hidráulica, 

CT é a cota do terreno e NE é a profundidade do nível estático subtraído pela altura da 

boca do poço. A Figura 2.3 demonstra esta formulação de uma maneira bem ilustrativa.  
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A partir disso, gerou-se um banco de dados com 58 informações de carga 

hidráulica referente aos poços medidos em janeiro de 2017 (ANEXO 3). Os dados foram 

compilados e importados para o software Surfer da Golden Software, de modo a realizar 

a interpolação espacial dos dados através do método da krigagem.  

Posteriormente, os valores interpolados de carga hidráulica foram importados para 

uma plataforma de Sistema de Informação Geográfica (SIG) no software Arcgis, de forma 

a gerar mapa de isovalores integrado com a base cartográfica da área de estudo. Além 

disso, no próprio software Surfer foi gerado a representação da superfície potenciométrica 

em 3D para a estimava de direção de fluxo subterrâneo baseado nas cargas hidráulicas.  

 
7.4.2. Resultados e Discussões 

 
As cargas hidráulicas apresentaram valores no intervalo entre – 2,20 a 5,41 metros 

(Figura 7.13). Primeiramente, os maiores valores de carga hidráulica estão situados em 

setores de regiões, topograficamente, mais altas. Enquanto, os menores valores estão 

situados em regiões, topograficamente, mais baixas. Isto demonstra a tendência de fluxo 

subterrâneo e o potencial hidráulico vigente na região de estudo (Figura 7.14). Porém, há 

lugares pontuais que apresentam um alto decréscimo do potencial hidráulico, comparado 

às regiões adjacentes. Vale ressaltar que neste levantamento sempre buscou medir o nível 

estático em poços que não estavam em regime de bombeamento e, sempre, se tinha o 

controle de qualidade, com base nas observações. Porém, algumas residências possuíam 

um sistema automatizado de boias, que quando a caixa d’água baixava de nível, o poço 

era bombeado. Portanto, nem sempre se tinha esta informação.   

Para as anomalias de carga hidráulica nas regiões mais altas, pode-se interpretar 

que há influência de algum tipo de bombeamento, pois a maioria dos poços 

representativos daquelas cotas, apresentaram uma carga hidráulica mais homogênea entre 

eles. Os poços que apresentam estas anomalias mais negativas em relação ao restante são 

P53, P40, P86 e P24 (Figura 7.13). 

Já em relação às anomalias nas regiões mais baixas, podem apresentar situações 

peculiares a qual se tem informações complementares condizentes. Os poços que 

apresentaram valores negativos de carga hidráulica (Tabela 7.3), podem estar provocando 

um fluxo invertido do mar para o continente (reversão de gradiente), caso a recarga do 

aquífero em continente não seja suficiente para preencher, rapidamente, este “ vazio 

hidráulico” existente (Figura 7.14).  
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Figura 7.13: Mapa de isovalores para a Carga Hidráulica referente a janeiro de 2017. 

 
Em períodos de estiagem ao longo do ano, a recarga tende a diminuir de 

intensidade, fazendo com que cones salinos se aproximem da estrutura de captação, 

conforme aumenta-se o regime de bombeamento.  O poço P59 apresentou a menor carga 

hidráulica associado ao aumento do valor de STD, quando comparado ao período anterior 

(de 485 para 2.230 ppm). Portanto, pode-se interpretar que houve uma aproximação de 

água salgada, primariamente, pelo Sistema Aquífero Barreiras, de modo que as 

velocidades das águas subterrâneas sejam muito pequenas (alguns centímetros por dia). 

 
Tabela 7.3: Poços relacionados a valores negativos de cargas hidráulicas. 

 
Poço 

Carga 
Hidráulica (m) 

Nível 
Estático_Final (m) Cota Terreno (m) 

STD 
(ppm) 

P57 -0,58 4,69 4,11 13.000 

P58 -1,50 7,12 5,62 587 

P59 -2,39 8,69 6,3 2.230 
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O poço P58 apresentou a segunda menor carga hidráulica associado ao menor 

valor de STD, permanecendo distante 100 metros linear do poço P59. Assim, pode-se 

interpretar que o poço P58 está sendo influenciado somente pela baixa carga hidráulica 

neste setor. Vale ressaltar, novamente, que há histórico de poços secos nessa localidade, 

como já citado em parágrafos anteriores. Por último, o poço P57 apresentou carga 

hidráulica de -0,58 metros e que possui os maiores valores de STD associado a zona 

contaminante. A Figura 7.14 mostra a representação da superfície potenciométrica 

baseado nos valores de carga hidráulica e a representação equivalente a superfície do mar 

(cota 0) sobre o modelo gerado.  

 

7.14: A) Superfície Potenciométrica e direções de fluxo subterrâneo referente a janeiro de 2017, 

 B) Superfície referente a nível do mar de cota 0 sobre a superfície potenciométrica. 
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8. MÉTODO GEOFÍSICO 

 
8.1. Método da Eletrorresistividade 
 

Ward (1990) estabeleceu que o método da eletrorresistividade se caracteriza 

na resposta de diferença de potencial de cada material imposto a um fluxo de corrente 

elétrica, a partir da qual interpreta-se a estruturação geoelétrica da subsuperfície. 

Quando uma corrente elétrica é introduzida no solo através de dois eletrodos 

(A-B) usando o equipamento eletrorresistivímetro, esta produz uma diferença de potencial 

que é medida através de um segundo par de eletrodos (M-N). O valor medido desta 

diferença de potencial e da corrente associada é função da resistividade aparente do solo e 

do arranjo geométrico dos eletrodos, sendo a profundidade alcançada diretamente 

proporcional ao espaçamento entre os eletrodos (Orellana, 1972). Qualitativamente, a 

resistividade é uma medida de dificuldade que um determinado material impõe à passagem 

de uma corrente elétrica, correspondendo ao inverso da condutividade. A resistividade é 

designada por (ρ) dada em ohm.m e a condutividade (σ) é dada em mS/m, sendo a relação 

entre elas ρ = 1/σ. Os valores de resistividade dos materiais rochosos variam, 

fundamentalmente, em função de fatores como teor de fluídos, tipo de material, 

composição mineralógica, grau de compactação, textura interna, etc. 

 
Figura 8.1: Configuração usual entre os eletrodos de corrente e eletrodos de potenciais (AMNB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A resistividade elétrica aparente pode ser obtida por três diferentes técnicas 

(figura 8.2), sendo elas: Sondagens Elétricas Verticais (SEV’s), Tomografia Elétrica (TE) 

e Perfilagem Elétrica (PE) (Orelanna, 1972). As técnicas de Sondagens Elétricas Verticais 

(SEV’s) e Perfilagem Elétrica não serão tratados neste trabalho, pois nenhuma das duas 

técnicas foram utilizadas no presente trabalho.  
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Figura 8.2: Tipos de técnicas utilizadas no método de eletrorresistividade. Os eletrodos A e B se referem 
aos injetores de corrente, enquanto os M e N se referem aos medidores da diferença de potencial. 

 

 

A lei de Ohm define que a corrente elétrica (I) que flui através de um 

condutor cilíndrico possui relação empírica proporcional com diferença de potencial 

(V) necessário para esta corrente fluir. A constante de proporcionalidade é chamada 

de resistência (R) do material, logo: 

 
                                         𝑉 = 𝑅 𝑥 𝐼                                     𝐸 . .  
 
Define-se que a relação entre a resistividade e a resistência de um condutor 

homogêneo, de forma cilíndrica ou prismática, 

 
Figura 8.3: Relação resistividade e resistência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
É dada pela equação: 
 

                                      𝑅 =  𝐿S      𝑜ℎ𝑚                        𝐸 . .  

                                                

onde, L é o comprimento e S a seção transversal do condutor. A magnitude é um 

coeficiente que depende da natureza e do estado físico do corpo considerado e recebe o 

nome de resistividade. Deste modo, pode-se definir a resistividade elétrica deste corpo 

como sendo:  

 

                                      = R 𝑆L      𝑜ℎ𝑚. 𝑚                     𝐸 . .  
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No substrato geológico ou em um corpo qualquer, a corrente elétrica não 

flui em apenas uma direção, sua propagação ocorre de modo radial, perpendicular às 

superfícies denominadas equipotenciais, sendo que em três dimensões elas formam um 

hemisfério centralizado nos eletrodos. As linhas de equipotenciais mais distantes dos 

eletrodos indicam menores potenciais entre os eletrodos considerados. A partir da 

combinação das duas equações supracitadas, pode-se definir a voltagem de um 

condutor como: 

                                            V =  . I . 𝐿S                                 𝐸 . .  

 
Figura 8.4: Linha de corrente e linha de equipotencial no semi-espaço. 

 

 

Considerando um semi-espaço homogêneo: 
 R = .𝜋    =  𝜋                             𝐸 . .  

 
Substituindo nas equações acima: 
 
 V =  I𝜋                                        𝐸 . .   
 
 
sendo: ρ= resistividade; V = potencial; I = corrente; r = distância entre o eletrodo de 

corrente e o ponto de medida do potencial. 
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Já em uma situação de campo em que são dois eletrodos de injeção de corrente 

(A, B) e dois pontos de medida de potencial (M, N), e considerando que a subsuperfície é 

homogênea e isotrópica, os potenciais medidos podem ser definidos como: 

 VM = I 𝜋  ( AM − BM)       VN = I 𝜋  ( AN − BN)       𝐸 . .  

 
 

Portanto, a diferença de potencial medida pelo eletrorresistivímetro para determinada 

posição dos eletrodos MN, pode ser definida como: 

 

                                                ΔV MN = VM − VN                       𝐸 . .  
 
Portanto, 
 ΔV MN = I 𝜋  ( AM − BM − AN + BN)                  𝐸 . .  

 
 

Esta equação 8.9 considera um meio homogêneo e isotrópico, o que não 

acontece numa situação real de campo, pois o meio é heterogêneo e, quase sempre, 

anisotrópico, o que resulta em mudanças no campo elétrico do sistema. Desta maneira, o 

valor medido na verdade representa uma média ponderada dos valores de resistividade 

verdadeiras dos materiais do entorno (subsuperfície), sendo representado então pela 

resistividade aparente (ρ), unidade dada em ohm. m, e definida como:  α = k ΔvI                                    𝐸 . .  

 
Sendo K a constante que depende do arranjo geométrico dos eletrodos e 

definida como: K = 𝜋 ( AM − BM −  AN + BN)−        𝐸 . .  
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8.1.1. Características do Meio Geológico 

 
Segundo Braga (2007) são muitos os fatores e características litológicas que 

influenciam na medida de resistividade aparente obtida em um levantamento de 

eletrorresistividade, sendo eles, porosidade, composição mineralógica, grau de saturação, 

tipo de fluído que se encontra preenchendo os poros, textura e geometria das partículas 

sólidas que compõem o substrato rochoso. Fora esses fatores intrínsecos, há ainda outros 

fatores como o tipo de solo que recobre o pacote a ser investigado. Solos arenosos, devido 

ao tamanho e geometria dos seus grãos, tendem a dificultar a transmissão da corrente, 

diferente de solos mais finos como os argilosos que facilitam a penetração da corrente, 

mas pode dar respostas ambíguas ao intérprete. Por isso a necessidade de se conhecer 

previamente o tipo de solo, e as possíveis formações que se encontram na subsuperfície. 

A propagação da corrente nos materiais geológicos pode ocorrer através de 

dois mecanismos de condução: eletrônica e iônica, ou eletrolítica. A primeira se dá através 

da presença de minerais condutores na matriz da rocha (metálicos e grafita), muito 

importante para prospecção de minérios metálicos. Já a segunda é o tipo mais importante 

para o nosso estudo, pois a propagação é através dos íons presentes nos fluidos contidos 

no interior do substrato. 

Rochas cristalinas (ígneas e/ou metamórficas) possuem valores de 

resistividade normalmente elevados, enquanto rochas sedimentares tendem a possuir 

valores menores, principalmente quando estas estão preenchidas por fluidos condutivos, 

como água, e quando esta é salina a resistividade é ainda menor. 

Os índices de resistividade têm uma variação muito mais acentuada se 

comparado a outras propriedades físicas, como densidade e susceptibilidade magnética. 

As resistividades das rochas e dos solos de uma área podem variar de muitas ordens de 

grandeza, isto faz com que os métodos que medem a resistividade sejam muito versáteis 

(Ferreira, 2002). A tabela 8.1 mostra valores de resistividade para alguns tipos de solos, 

rochas e fluídos. 
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Tabela 8.1: Gamas de valores de resistividade elétrica em ohm-metros para materiais geológicos comuns 

e para fluídos. Também estão listados os valores de condutividade elétrica para diferentes concentrações 

de água salgada. (Harvey, 2009) 

 

MEIO GEOLÓGICO RESISTIVIDADE (Ω m) 

Água do Mar 

(60,000-80,000 µS/cm) 

 
0.1 – 0.3 

Água Salina 

(30,000-60,000 µS/cm) 

 
0.3 – 0.9 

Água Salobra 

         (2,000-30,000 µS/cm) 

 
0.9 – 5 

Água Fresca 

 (< 2,000 µS/cm) 

 
5 – 80 

Argila 
5 – 30 

             Areia Molhada 20 – 150 

             Arenito 30 – 300 

             Calcário 100 – 800 

             Areia Seca 250 – 4.000 

            Granito 1.000 – 20.000 

 
8.1.2. Tomografia Elétrica (ERT – Earth Resistivity Tomography) 

 
Tomografia Elétrica é uma técnica que se baseia nas medidas de 

eletrorresistividade efetuadas ao longo de uma seção, analisando e interpretando a 

variação deste parâmetro geofísico a uma ou mais profundidades determinadas. Esta 

profundidade de investigação depende da extensão do perfil e varia principalmente em 

função da distância entre os eletrodos de corrente (AB) e diferença de potencial (MN) 

Os resultados obtidos são apresentados em formas de seções geoelétricas 

(profundidade no eixo y, distância no eixo x e o parâmetro medido z “resistividade 

aparente”), ou em forma mapas (plantas) quando da realização de mais seções em forma 

de grid. Para efetuar esta técnica, também existem diferentes tipos de arranjos na 

literatura, como gradiente, Schlumberger, Wenner, dipolo-dipolo e o Pólo-Dipolo.  
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Nesta pesquisa foi utilizado somente o arranjo Dipolo-Dipolo, e por isso será 

abordado de forma simplificada a seguir. 

No arranjo dipolo-dipolo (figura 8.5) são utilizados vários eletrodos de 

recepção (MN) com espaçamento constante entre si (Y) dispostos linearmente ao longo 

de uma seção em que se deseja investigar. Os dois eletrodos de emissão de corrente (AB) 

são colocados a uma distância (Z) do MN, distância essa medida de centro a centro. Esta 

distância R é escolhida de acordo com a resolução lateral que se deseja obter, e a 

profundidade de investigação teórica (N) vai ser resultante da distância (Z) entre os 

centros dos dipolos AB e MN. Cada dipolo MN corresponde a um nível de investigação 

diferente, podendo, a depender do objetivo do trabalho, estudar as variações horizontais 

e verticais de uma linha escolhida. 

 
Figura 8.5: Arranjo Dipolo–Dipolo. 
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8.1.3. Processamento de Dados 

 
De posse dos dados adquiridos em campo, como detalhado em capítulos 

anteriores, foram realizados os processamentos no software Earthimage 2D da AGI – 

Advanced Geoscience, Inc. As Figuras 8.6, 8.7 e 8.8 mostram os arquivos de comandos 

executados em campo e a quantidade de dados de resistividade elétrica adquiridos da 

subsuperfície.  

 
Figura 8.6: Arquivo de Comando utilizado para seção 1, contendo no total 303 informações de resistividade 

elétrica. 

 

Figura 8.7: Arquivo de Comando utilizado para seção 2, contendo no total 3.248 informações de 

resistividade elétrica. 
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Figura 8.8: Arquivo de Comando utilizado para a seção 3 contendo no total 330 informações de resistividade 

elétrica. 

 

Figura 8.9: Arquivo de Comando utilizado para a seção 4 contendo no total 357 informações de resistividade 

elétrica. 

 

Para o processamento dos respectivos dados, foram utilizados basicamente 

dois métodos de inversões: 

(i) Método da inversão Robusta (Robust Inversion), que é indicado para dados ruidosos; 

(ii) Método de inversão por suavização (Smooth Model Inversion), que é recomendado 

para quase todos os tipos de dados, apesar de nem sempre apresentar resultados melhores. 
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Depois de escolhido o melhor modelo de inversão, isto é, o que melhor 

atendeu ao tipo de dado (ruidoso, com ou sem grandes anomalias, homogêneo), foram 

ajustados os parâmetros de controle da inversão. Tais parâmetros servem para: 

(i) filtrar os dados ruins, ou ruidosos, dos bons; (ii) ajustar o modelo teórico inicial ao 

modelo final; (iii) controlar o número de iterações que o programa irá fazer (Stop Criteria), 

do contrário a inversão entrará em Loop sem fim.  

Os principais controles de processamento utilizados e suas aplicações, que 

podem variar por seção, serão detalhados a seguir: 

1) Initial Settings: O programa oferece um conjunto de parâmetros para controlar a 

entrada dos dados, isto é, dependendo dos valores utilizados para estes, o programa já 

exclui leituras que não se adéquam aos mesmos. Os mais utilizados nesta pesquisa são 

sucintamente apresentados a seguir: 

a) Maximum Repeat Error (%): Este é um parâmetro que se aplica apenas ao equipamento 

SuperSting, e representa um erro inerente ao equipamento enquanto está adquirindo os 

dados. Este valor foi ajustado entre 5% e 8%. 

b) Remove Spikes: Picos anômalos e individuais de resistividade aparente que destoam 

do resto (valores extremos) podem ser removidos da pseudoseção. 

2) Resistivity Inversion: Nesta seção são disponibilizados os parâmetros que controlam a 

inversão dos dados propriamente dita, e da mesma forma, são apresentados a seguir os 

mais utilizados nesta pesquisa: 

a) Stop Criteria: É um conjunto de parâmetros que pode ser habilitado ou desabilitado 

que servem para controlar a quantidade de iterações que o programa irá fazer. Evita que 

o processo de inversão entre em loop. 

b) Number of Iterations: Este parâmetro é um dos Stop Criteria, atua limitando a 

quantidade máxima de iterações para parar a inversão iterativa não linear do programa, 

evitando o problema de loop infinito. Para levantamentos em superfície, como foi o caso 

nesta pesquisa, utiliza-se valores entre 8 e 10. 

c) Maximum RMS error: Este parâmetro mede o erro dos pontos errôneos que estão fora 

da curva ideal de inversão (Data Misfit), isto é, mede o erro de ajustamento dos dados 

adquiridos no modelo inicial teórico. Este erro pode ser resultado de dado ruidoso (i); erro 

de modelagem numérica (ii); parâmetros de inversão errados (iii). Nesta pesquisa 

utilizou-se o Default do programa de 3%. 
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d) L2 norm: Este é outro parâmetro de medida de Data Misfit, e pode ser definido 

matematicamente como o somatório do quadrado dos pesos dos dados errôneos, e 

também é um tipo de Stop Criteria, isto é, pode-se habilitar ou não o seu uso para que 

dependendo deste somatório a inversão pare.  

e) Starting iteration of quase Newton method: Este parâmetro é importante para 

aumentar a velocidade da inversão caso sejam colocados valores menores que 10, mas 

por outro lado perde-se resolução. Se a velocidade não for prioridade máxima não se 

deve utilizar este parâmetro, ou deve-se colocar valores altos, acima de 20, o que foi o 

caso desta pesquisa. 

f) Smoothness Factor: Este parâmetro serve para balancear os dados errôneos ao 

modelo imposto. O próprio manual do programa sugere valores perto de 10 para 

levantamentos em superfície, mas se o dado for ruidoso, valores mais altos são 

preferíveis. No caso de alguns perfis isolados, utilizaram-se valores perto de 20, pois 

os dados apresentaram leituras ruidosas. 

g)  Damping Factor: Este parâmetro também é conhecido como fator de amortecimento, 

e é recomendado que seu valor seja o mesmo do Smoothness Factor, ambos servem de 

ajuste dos dados errôneos ao modelo teórico. 

h)  Supress Noisy Data: Se o dado for ruidoso, este parâmetro deve ser habilitado. Ele 

funciona dando peso menor nos dados ruidosos, isto é, nos dados que não se encaixam 

na curva de inversão. 

i) Starting Model: O programa apresenta três modelos iniciais e os sugere para o 

operador, sendo eles, pseudoseção interpolada (i); média de resistividade aparente (ii); 

modelo inicial homogeneamente personalizado (iii). A escolha do modelo inicial é de 

suma importância para o resultado final da inversão e deve ser feita com discernimento. 

O método de interpolação (utilizado na pesquisa) é recomendado para dados não 

ruidosos e levantamentos em superfície. Para dados ruidosos e para levantamentos em 

que se utilizou mais de um tipo de arranjo é recomendando utilizar a média das 

resistividades aparentes no semi-espaço. O operador ainda tem a opção de criar seu 

próprio modelo e inseri-lo no programa. 
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Após ajustados todos estes parâmetros, é feita a inversão dos dados. Depois 

de já ter o resultado, isto é, o modelo geofísico invertido, pode-se então conferir se os 

dados então alinhados com o a curva ideal de inversão, para isso utiliza-se de mais um 

recurso chamado View Data Misfit Crossplot. Com este recurso pode-se ajustar os pontos 

que estão muito fora da curva, que claramente são errôneos, sendo na maioria dos casos 

ruídos que conseguirão passar por todo o processamento. Quando ajustado, manda-se 

inverter novamente e confere novamente este recurso. Se os dados estiverem 

concordantes, então o modelo está pronto. O RMS (root mean square) mais próximo do 

valor 0 e o L2 mais próximo de 1 indica que a inversão conseguiu convergir de modo 

satisfatório.  

8.1.4. Resultados e Discussões 

 
Para a inversão da seção 1, o RMS e o L2 Norm final foi de 4,96% e 0,96, 

respectivamente. O modelo final gerado apresentou quatro zonas contrastantes de 

resistividade elétrica que foram individualizadas a partir da superfície até profundidades 

maiores (Figura 8.10). Primeiramente, uma zona 1 superficial e resistiva, na ordem de 

2.327 ohm-m, e restrita entre os eletrodos 20 (190) e 24 (230). Em seguida, tem uma Zona 

2 com resistividades intermediárias a alto (46 a 600 ohm-m) pertinente ao longo de todo 

o perfil, e, atingindo profundidades de até 12 metros. Após isso, tem-se uma zona bastante 

condutiva, apresentando valores de resistividade de 2.2 a 15 ohm-m em profundidades 

entre 12 a 50 metros. Vale destacar, que as zonas menos resistivas estão locadas mais 

próximo do mar (mais próximo do eletrodo 25 - 240), tendo um aumento gradual dos 

valores de resistividade à medida que adentra ao continente (mais próximo do eletrodo 1 

- 0). Por último, após a passagem desta “camada condutiva”, os valores de resistividades 

voltam a aumentar sinuosamente em profundidades entre 50 a 57 metros, exibindo valores 

de 20 a 30 ohm-m. Porém, ainda com resistividades baixa a intermediária. 
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Figura 8.10: Resultado do processamento da Seção 1 com inversão final e classificada em zonas baseado em contrastes de resistividade elétrica. 
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A Figura 8.11 mostra a convergencia dos dados da seção 1, isto é, quanto mais 

proxímo os pontos estiverem da linha verde, mais ajustado estará a inversão dos dados. 

 
Figura 8.11: Gráfico de desvio padrão entre a inversão e os dados de resistividade aparente medido para a 

seção 1.  

 
Em termos interpretativos dos estratos geoelétricos, as zonas 1 e 2 seriam os 

depósitos sedimentares dunas e paleodunas da região, apresentando valores mais altos de 

resistividade e com espessuras entre 8 a 12 metros a partir da superfície. Já a zona 3, seria 

a Formação Barreiras com menores valores de resistividade (muito condutivo). Vale 

ressaltar, o contraste gradativo horizontal dos valores de resistividade, partindo-se dos 

menores valores equivalente a 2.2 ohm-m mais próximo do mar em direção ao continente 

com valores de até 16 ohm-m. Isto pode estar associado, fundamentalmente, ao caráter 

intrusivo de um fluxo subterrâneo de água salgada adjacente ao mar, adentrando ao 

continente pela Formação Barreiras ,e,  à medida que se distancia do mar, seu caráter 

resistivo vai aumentando tornando-se mais “salobra” ou “ doce” (diminuindo a 

condutividade). Os mapas de isovalores de condutividade verificado na Figuras 7.8 

comprova o caráter muito condutivo das águas analisadas, apresentando valores para o 

poço 16 de 19.780 µS/cm (primeiro período). 

 Tal poço (16) localiza-se em região adjacente à seção 1 de tomografia 

elétrica. Além disso, tem a Tabela 8.1 que correlaciona os valores de condutividades e 

resistividades entre meios geológicos e fluídos. Portanto, segundo o autor (Harvey, 2009) 
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a situação geológica em questão estaria associada a água salobra. Porém, nem sempre se 

pode se basear, restritamente, neste valores porque existem vários outros parâmetros a 

serem considerados, tal como o tipo de material constituinte do meio geológico que tem 

entre seus poros vazios, a água, e, o contexto geológico envolvido. Dessa maneira, a 

interpretação dos dados sempre tem que estar associado às observações de campo e outros 

dados que contribuem para as explanações. Para a formação Barreiras, baseados nos 

valores de contraste de resistividade elétrica, analisou-se profundades limitantes entre 12 

a 50 metros aproximadamente (38 metros de espessura). 

A zona 4 em profundidades entre 50 a 57 metros, interpretou-se como o inicio 

do embasamento (podendo ser o cristalino decomposto), já que este meio geológico 

demonstra constrastes de resistividade elétrica em relação a Formação Barreiras (de 2.2 - 

16 ohm-m para 20 - 30 ohm-m). Vale ressaltar que o caráter condutivo do embasamento 

está influenciado pelo comportamento das injeções de corrente, já que quando a corrente 

elétrica adentra no meio geologico muito condutivo (formação Barreiras), às camadas 

inferiores tendem a ter medidas de voltagem menores e, consequentemente, menores 

resistividade. A corrente elétrica tende a permanecer no meio condutivo, tendo 

dificuldades de penetração e recepção (neste caso). Portanto, é importante a análise crítica 

baseado nos valores de contrastes de resistividade elétrica e não, fundamentalmente, nos 

valores intrinsícos que se espera do meio, como já citado anteriormente.  

O resuldo de inversão para seção 2 apresentou RMS e L2 Norm de 4,98% e 

0,80, respectivamente. O modelo final gerado apresentou duas zonas principais de 

contraste de resistividade elétrica, que foram individualizadas a partir da superfície até 

profundidades maiores (Figura 8.12). Como a seção 2 possui investigação linear de 840 

metros e, consequentemente, profundidades de investigações maiores, a resolução dos 

dados diminui em termos de detalhamento para as zonas rasas. De maneira geral, a zona 

1 superficial e condutiva, na ordem de 0.93 a 8 ohm-m, se instala ao longo de todo o 

perfil, atingindo profundidades de até 50 metros aproximadamente, variando conforme a 

“topografia do embasamento”. As regiões mais condutivas (azul) estão relacionados, 

fundamentalmente, com areias saturadas de praia em contato com os eletrodos, 

apresentando este efeito em profundidades de até 4 metros. 
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Figura 8.12: Resultado do processamento da Seção 2 com inversão final e classificada em zonas baseado em contrastes de resistividade elétrica.  

Beach Park Oceani Hotel 

Eletrodo 1 Eletrodo 84 

2 

1 
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Já a região mais resistiva e superficial (vermelho) no início da seção 2, está 

relacionado com areia insaturada de praia em contato com os eletrodos, apresentando este 

efeito em profundidades de até 5 metros. Inclusive, tem como visualizar esta situação em 

campo na Figura 2.6 (D). A zona 2, mais profundo e resistivo na ordem de 10 a 28 ohm-

m, apresenta profundidades limitantes entre 50 a 172 metros, variando com altos e baixos 

ao longo de todo o perfil. A Figura 8.13 mostra a convergencia dos dados da seção 2, 

demonstrando uma inversão de dados bem ajustado.  

 
Figura 8.13: Gráfico de desvio padrão entre a inversão e os dados de resistividade aparente medido para a 

seção 2.  

 

Em termos interpretativos, a zona 1 seria equivalente aos depósitos dunas/ 

paleodunas em conjunto com a Formação Barreiras da região, já que a resolução vertical 

foi diminuida devido as altas profundidades de investigação. Como dito antes, a espessura 

deste pacote sedimentar será de 50 metros, aproximandamente, variando conforme a 

“topografia do embasamento” (Figura 8.12).  

A zona 2 seria o embasamento cristalino variando, respectivamene, com altos 

e baixos estruturais entre 20 e 52 até 172 metros de profundidade ao longo da zona 

costeira do Porto das Dunas. Vale ressaltar, novamente, que os valores de resistividade 

elétrica representandos do embasamento cristalino são muito baixos, quando comparados 

com os valores intrísicos referentes às rochas ígneas e metamórfícas. O motivo disso já 

foi citado em parágrafos anteriores.  
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Como complemento interpretativo, quando se compara os valores de 

resistividades e de profundidades do embasamento cristalino da seção 2 (10 - 28 ohm-m; 

52 metros) com os valores de resistividades e profundidades do “suposto” embasamento 

interpretado na seção 1 (20 - 30 ohm-m; 57 metros), verifica-se a possível veracidade da 

primeira interpretação.  

Para a inversão da seção 3, o RMS e o L2 Norm final foi de 5.06% e 1.02 

(Figura 8.14), respectivamente. O modelo final gerado apresentou duas zonas 

contrastantes principais de resistividade elétrica (Figura 8.15). No contexto geral, 

apresenta uma zona 1 superficial e com resistividades intermediárias a alta, na ordem de 

30 a 325 ohm-m. Esta zona apresenta profundidades em torno de 12.2 metros, variando 

sinuosamente ao longo da seção. No começo da seção 3 apresenta-se uma região 

condutiva rasa (6 ohm-m) de até 6 metros, podendo estar associada a saturação de água 

presente em areia superficial próximo ao mar, onde está instalado o eletrodo 1 (Figura 

2.8). 

Em seguida, classifica-se a zona 2 com baixas resistividades a intermediário, 

na ordem de 2.7 a 20 ohm-m. Vale realçar, que as zonas menos resistivas estão, 

novamente, locadas mais próximo do mar, tendo um aumento gradual dos valores de 

resistividade à medida que adentra ao continente. Esta região possui profundidades 

aproximada entre 12.2 a 48.7 metros. Outra observação mais específica, são as regiões 

com resistividades intermediárias (20 ohm-m) dispersos na zona 2. A Figura 8.14 mostra 

a convergencia dos dados da seção 2, demonstrando uma inversão de dados bem ajustado.  

 
Figura 8.14: Gráfico de desvio padrão entre a inversão e os dados de resistividade aparente medido para a 

seção 3. 
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Figura 8.15: Resultado do processamento da Seção 3 com inversão final e classificada em zonas baseado em contrastes de resistividade elétrica.

Mar Continente 

Eletrodo 1 Eletrodo 26 

1 

2 
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Em termos interpretativos dos estratos geoelétricos, a zona 1 seria equivalente 

aos depósitos sedimentares dunas e paleodunas, da mesma maneira que foi interpretado 

na seção 1, confirmando a profundidade de aproximadamente 12 metros na região. Já a 

zona 2 seria o equivalente a Formação Barreiras se comportando de uma maneira análoga 

com a seção 1, associando a parte mais condutiva (2.7 ohm-m) ao caráter intrusivo de um 

fluxo subterrâneo de água salgada adjacente ao mar, adentrando ao continente pela 

Formação Barreiras, e, à medida que se distancia do mar, seu caráter resistivo vai 

aumentando tornando-se mais “salobra” ou “ doce” (diminuindo a condutividade). Os 

mapas de isovalores de condutividade verificado na Figura 7.11 comprova o caráter muito 

condutivo das águas analisadas referente ao segundo período, apresentando valores para 

o poço P01 de 15.700 µS/cm. Tal poço localiza-se em região adjacente à seção 3. 

 Em relação as regiões com resistividades intermediárias (20 ohm-m) 

dispersos na zona 2, pode-se interpretar que é uma variação no regime de fluxo de água 

subterrânea controlado por bombeamentos de poços locais, já que o meio geológico não 

mudou. Os valores encontrados na seção 1 continuam semelhantes a aqueles da seção 3, 

tendo nesta mesma zona condutiva valores de 2.2 a 15 ohm-m. Por outro lado, deve-se 

levar em consideração, também, as margens de erros entre as inversões geofísicas. 

Analisando as pseudoseções (Figura 8.15), o software de processamento com critérios de 

processamento absorveu alguns dados mais ruidosos concentrados na parte mais abaixo 

e central da seção. Porém, isto não muda, fundamentalmente, estas “anomalias” na zona 

2 encontradas na parte mais continental da seção 3. Vale ressaltar, que foram utilizados 

os mesmos parâmetros de processamento para as duas seções.  

Na seção 3 não foi possível interpretar o embasamento cristalino, já que a 

profundidade de inversão geofísica foi diminuida devido a exclusão de dados mais 

ruidosos, como já mencionado anteriormente. Dessa maneira, não se encontrou 

indicativos consistentes para tal interpretação. Além disso, a seção 1 mostrou indicativos 

de embasamento cristalino a profundidades entre 50 e 57. 

Para a inversão da seção 4, o RMS e o L2 Norm final foi de 5.16% e 0.96, 

respectivamente. O modelo final gerado apresentou três zonas contrastantes principais de 

resistividade elétrica (Figura 8.15). No contexto geral, apresenta uma zona 1 superficial 

e com resistividades intermediárias a alta, na ordem de 8 a 92 ohm-m. Esta zona apresenta 

profundidades em torno de 7 metros ao longo da seção.  Em seguida, ocorre uma zona 2 

com baixas resistividades ( 1 a 3 ohm-m) pertinentes entre as profundidades 7 a 47 metros. 

 



99 
 

Relatório de Graduação – Jonathan L. Castelo Branco 

Por último, após a passagem da zona 2, os valores de resistividades voltam a 

aumentar levemente, exibindo predominância nos valores entre 5 a 7 ohm-m. Diante 

disso, considera a zona 3 variando com profundidades entre 26 a 57 metros. 

 

Figura 8.16: Gráfico de desvio padrão entre a inversão e os dados de resistividade aparente medido para a 

seção 3. 

 

Em termos interpretativos dos estratos geoelétricos, a zona 1 seria equivalente 

aos depósitos sedimentares dunas e paleodunas, da mesma maneira que foi interpretado 

na seção 1 e 3, porém com profundidades levemente menores em torno de 7 metros. Já a 

zona 2 e zona 3 seriam equivalentes a Formação Barreiras e embasamento cristalino, 

variando em suas profundidades entre os eletrodos 9 e 19 associado a um baixo estrutural 

(Figura 8.18). Diante disso, analisou-se a seção 2 novamente, por se tratar de 

investigações mais profundas para corroborar com as interpretações. A Figura 8.17 

mostra as posiçoes entre os eletrodos da seção 2 equivalente ao posionamento dos 

eletrodos da seção 4. Assim, verifica-se a consistência da interpretação acerca do baixo 

estrutural em profundidades aproximadas de 43 metros para ambas as seções.  

 
Figura 8.17: Seção 2 auxiliando para as interpretações da seção 4.   

 

 
Eletrodo 9 Eletrodo 19 Eletrodo 1 Eletrodo 27 

Seção 4 
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 Figura 8.18: Resultado do processamento da Seção 4 com inversão final e classificada em zonas baseado em contrastes de resistividade elétrica
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9. MÉTODO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

 

O uso de VANT para levantamento topográfico vem crescendo nos últimos 

anos devido ao acesso e ao compartilhamento de informações entre os usuários. A 

facilidade de manuseio também é um aspecto que possibilita o acesso a essa plataforma, 

assim fazendo com que seja usado em diversas áreas do conhecimento. 

Segundo  Silva (2016), o VANT é uma tecnologia que surge como alternativa 

rápida e precisa para a aplicação em topografia, quando comparado com técnicas 

tradicionais como a estação total e o GNSS. 

Estudos de viabilidade realizado por Souza (2015) para mapeamento 

topográficos e de cobertura e uso da terra com o uso de VANT, elaborou-se mapas 

topográficos planialtimétricos com resultados finais com classe A de acordo com o PEC. 

Em análise da precisão planimétrica feito por Silva (2014) com o uso de 

câmera fotográfica convencional e utilizando diferentes softwares de processamento de 

imagens obteve resultados satisfatórios podendo obter precisão dos objetos na escala de 

até 1:400. 

Gonçalves (2015), buscou obter as vantagens e reais capacidades do uso de 

VANT para obtenção  de  dados,  chegando a conclusão que a plataforma pode reduzir 

significativamente os custos de aquisição de dados sem comprometer a qualidade. 

Sze (2015) utilizou o modelo Dji Phantom 2 como alternativa de baixo custo 

para elaboração de modelo digital de elevação, obtendo produtos para análise de 

inundação e deslizamento de terra. 

Trabalho realizado por Ferreira (2013) utilizando mosaico multiespectral por 

levantamento realizado por VANT obteve como produto final um modelo digital de 

elevação (MDE) com precisão similar a técnicas de levantamentos a laser, ressaltando 

ainda que o uso de VANT preenche uma lacuna deixada por aerolevantamentos que 

utilizam aviões tripulados, pois permite  um baixo custo de  operação viabilizando 

levantamentos de pequenas áreas. 
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9.1. Ortomosaico e Modelo Digital de Terreno (MDT)  
 

Uma ortofoto é uma fotografia que mostra imagens de objetos em suas 

posições ortográficas verdadeiras. Segundo Wolf (1983) as ortofotos são 

geometricamente equivalentes a mapas convencionais planimétricos de linhas e símbolos, 

os quais também mostram as posições ortográficas verdadeiras dos objetos. De modo 

análogo à ortofoto, a ortofotografia é o produto resultante da transformação de uma foto 

original em uma foto onde os deslocamentos devido ao relevo e a inclinação da fotografia 

são eliminados. É comum a confusão entre uma ortofoto e uma foto retificada, que é nada 

mais que fotografia vertical, ou seja, corrigida da inclinação da câmera. 

Após entender o significado de ortofotos fica mais fácil definir o que seria o 

mosaico de ortofotos (ortomosaico). Um mosaico de ortofotos é um produto gerado do 

processo de mosaicagem de várias ortofotos. O processo de mosaicagem é realizado 

através da busca de pontos homólogos entre duas ou mais imagens sobrepostas entre si 

(condição básica para o processo de mosaicagem), também é realizada a correção 

radiométrica das cores para que não ocorra descontinuidade entre elas. 

Já em relação ao MDT, segundo Burrough (1986) definiu como sendo uma 

representação matemática de distribuição da forma contínua da superfície do terreno. 

Os produtos gerados na elaboração do MDT podem ser aplicados para: criação de 

mapas topográficos de altimetria, análise de geomorfologia, mapas de erosão, mapas 

de bacias hidrográficas, classificação de tipos de vegetação e apresentação 

tridimensional do terreno. Com o MDT é possível a criação de perfil transversais, 

elaboração e criação de projeto, cálculo de volume, delimitação de bacias e redes 

hidrográficas. Além disso, O MDT é usado no processo de ortorretificação para 

determinar a posição do objeto em relação ao terreno e assim corrigir as distorções 

decorrentes da variação do terreno. 

9.1.1. Processamento de Dados 

 
O processamento das imagens adquiridos pelo drone Dji Phantom 4 foi 

realizado no software Agisoft PhotoScan Professional. Esse software é muito utilizado 

para o processamento de imagens capturadas por drone, a qual permitiu criar o MDT e  

ortomosaico aplicado no presente trabalho. Após carregar as imagens coletadas pela 

câmera embarcado no drone pode-se executar as seguintes etapas: 
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1ºetapa – Alinhar fotos:  foi realizado o processo de fototriangulação, técnica 

fotogramétrica que determinar as coordenadas do terreno em relação a um referencial de 

terreno. O resultado final foi a geração da nuvem de “tie points” ou pontos fotogramétricos 

onde sua função é materializar o sistema de coordenadas do terreno. É produto básico para 

geração da nuvem de pontos densificadas, modelos 3D e ponto de ligação entre as 

ortofotos no processo de mosaicagem e geração do mosaico de ortofotos. Nesta etapa, 

também, foram inseridos os pontos de apoio coletados em campo utilizados para melhorar 

a precisão posicional da nuvem de pontos, como citado em parágrafos anteriores. 

Figura 9.2: Nuvem de pontos fotogramétricos com os pontos de apoio.  
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2º etapa – Construir nuvem densificada: A principal função desta etapa foi densificar a 

nuvem de pontos gerada no processo anterior, basicamente o software irá aumentar a 

quantidade de pontos na nuvem de pontos diminuindo os espaços vazios para representar 

melhor a área mapeada. Este produto foi usado para gerar o Modelo Digital de Superfície 

(MDS) e o Modelo Digital de Terreno (MDT). 

Figura 9.3: A) Nuvem de pontos fotogramétricos B) Nuvem de pontos densificada. 

 

 

 

 

A 
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3º etapa – Construir Modelo: Com a nuvem de pontos densificada foi possível no software 

gerar superfícies tridimensionais ou se preferir modelos 3D. Este produto é muito 

interessante pois é possível representar de forma fiel o terreno mapeado 

tridimensionalmente. Nesta etapa foi possível representar o MDS e, após uma filtragem da 

nuvem de pontos deste modelo, gerou-se o MDT. 

Figura 9.4: A) Representação tridimensional do MDS a ser filtrado, B) O MDT filtrado a partir do MDS. 

 

 

 

A 
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4º etapa – Construir Modelo: Na construção do Modelo Digital de Elevação (DEM) os 

produtos gerados foram uma representação 2D em formato raster (imagem) do MDS e 

MDT. 

Figura 9.5: Representação do MDT gerado. 
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5ºetapa – Geração do mosaico de ortofotos: Para gerar o mosaico de ortofotos 

inicialmente foi realizado o processo de ortorretificação das imagens, onde as feições das 

imagens são projetadas ortogonalmente, com escala constante, não apresentando os 

deslocamentos devidos ao relevo e à inclinação da câmera. Com as imagens devidamente 

corrigidas o software realizou a mosaicagem das ortofotos e criou um único produto. 

Figura 9.6: Mosaico de ortofotos (ortomosaico). 

 

9.1.2. Resultados e Discussões 

 
Os resultados aqui gerados foram, principalmente, a base cartográfica 

baseado no ortomosaico e o MDT para a região de estudo, a qual foram expostos e 

integrados ao longo do presente trabalho. O que se pode discutir aqui seria a precisão de 

ambos os produtos, em função dos pontos de controle adquiridos por GPS geodésico.  
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As Tabelas 9.1 expõe como o modelo da nuvem de “tie pontos” foi ajustado 

em relação as estações colhidas por GPS geodésico,  apresentando os erros de cada uma 

em função do resultado de ajustamento do modelo como um todo. Já a Tabela 9.2 mostra, 

basicamente, a verificação das precisões dos produtos gerados, pois as estações referentes 

a RE07, 09, 15 e 24 não foram usados durante o ajustamento do modelo. Estes são usados 

para comparar os valores x, y e z do modelo de “tie pontos” em relação as coordenadas 

x, y e z dos pontos de verificação. Nota-se que os erros inerente ao modelo de “tie pontos” 

pós processado foram de poucos centímetros, confirmando assim as precisões dos 

produtos gerados a partir dele, como o MDT e ortomosaico.  

 

Tabela 9.1: precisão dos pontos de controle. 

 

 

Label X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) Total (cm) Image (pix) 

RE01 0.149759 0.21485 -0.00811443 0.262019 0.179 (8) 

RE03 -0.383068 -0.371115 -0.0142017 0.533543 0.138 (11) 

RE04 -0.0538234 -0.713921 -0.213401 0.747074 0.099 (4) 

RE05 -0.996065 -1.5146 0.0324151 1.81307 0.105 (10) 

RE06 0.252265 -0.479597 0.208995 0.580801 0.065 (7) 

RE10 2.41002 -0.758573 0.168923 2.53223 0.173 (10) 

RE11 0.374664 0.318045 0.194599 0.528578 0.142 (11) 

RE12 -1.4919 1.05529 -0.504212 1.89568 0.134 (21) 

RE13 -1.08517 1.793 0.220785 2.10741 0.140 (17) 

RE14 0.883242 1.06678 -0.784183 1.59156 0.184 (11) 

RE16 -0.570789 0.212602 -0.290683 0.674905 0.243 (9) 

RE20 0.319706 -2.2423 0.58099 2.3383 0.433 (12) 

RE21 2.23211 0.360591 0.344501 2.28714 0.144 (16) 

RE22 -1.98967 3.65991 -1.18145 4.33007 0.169 (13) 

RE23 0.774402 -3.34892 1.19916 3.64046 0.294 (18) 

RE25 0.245631 0.278805 0.00694928 0.371639 0.169 (11) 

RE26 -0.818961 0.304156 -0.426154 0.972016 0.119 (18) 

Total 1.13914 1.5213 0.521934 1.97089 0.195 
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Tabela 9.2: Precisão dos pontos de verificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Label X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) Total (cm) Image (pix) 

RE07 -6.22354 -8.83944 9.08539 14.1213 0.418 (11) 

RE09 -12.0231 8.07472 5.30052 15.4224 0.639 (11) 

RE15 4.63189 4.82612 2.50532 7.143 0.137 (7) 

RE24 -3.49338 9.74347 9.94388 14.3534 0.511 (10) 

Total 7.36453 8.08646 7.34502 13.1748 0.485 
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10. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Tendo em vista as abordagens apresentadas nos capítulos anteriores, é 

possível apresentar uma síntese das principais conclusões obtidas nesta pesquisa e, 

também, as recomendações:  

 Na localidade entre os poços A,B e C (ANEXO 1), concluiu-se que o Sistema 

Aquífero Barreiras se comporta como um aquífero livre, em decorrência das 

fácies areníticas a conglomeráticas da formação e as altas vazões. Sendo, assim, 

um aquífero de boa vocação hidrogeológica. 

 Poço C possui sistema de dessalinizador e apresentou altos valores de STD, 

tanto no primeiro período quanto no segundo período das aquisições de dados 

(poço 12: 8.480 ppm e poço P07: 6.600 ppm), indicando a permanência da 

intrusão salina ao longo de 1 ano e 2 meses. 

 Poço A apresentou, no segundo período, aumento considerável de STD em 

relação ao primeiro período (de 485 a 2.230 ppm), associado ao rebaixamento 

do potencial hidráulico local (Carga hidráulica: -2,39). Isto foi interpretado 

como um avanço da interface água salina/doce na estrutura de captação de 

água.   

 Existe a impermeabilização do solo na área de estudo, influenciando 

diretamente na capacidade de infiltração hídrica do mesmo. Dessa maneira, 

prejudicando na recarga dos aquíferos locais. Isto é devido ao crescimento 

urbano da praia de Porto das Dunas. 

 O MDT gerado pelo método da aerofotogrametria mostrou, através dos 

contrastes das feições topográficas da região, zonas principais de recarga e 

descarga, principalmente entre as cotas de 10 a 83,70 metros e de 0 a 10 metros, 

respectivamente.  

 As águas dos poços contendo altos teores de STD na zona contaminante, como 

nos poços 11 (6.300 ppm), 12 (8.480 ppm), 16 (12.940 ppm), 17 (11.410 ppm), 

22 (9.580 ppm),34 (9.860 ppm), 38 (2.250 ppm) e 47 (5.350 ppm), possuem 

uma relação intrínseca com a profundidade do Aquífero Barreiras. Assim, os 

poços mais profundos no contexto Barreiras tendem a conter água salgada nas 

zonas contaminantes.  

 Tudo leva a crer que os fatores causadores do fenômeno de avanço de cunha 

salina sejam antrópicos, pois a recarga dos aquíferos locais não foi muito 
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alterado, levando-se em consideração a pluviometria de anos anteriores, e, às 

zonas de recarga principais da área de estudo, que ainda não se encontram tão 

urbanizadas quanto às regiões mais próximas da praia. 

 No contexto mais regional, as localidades em maiores altitudes apresentam as 

melhores águas em termos de STD. Em conjunto, foi observado, também, que 

as águas não apresentavam “capa rosa”, nem sabor e nem odor desagradável 

quando comparadas com as águas localizadas no setor mais próximo da praia. 

 A geometria dos mapas de contorno de STD entre o primeiro e o segundo 

período, praticamente, não mudou na zona contaminante. Entretanto, os valores 

de STD variaram entre os mesmos poços. Estas variações não apresentaram um 

padrão de aumento e de diminuição relacionado com a distribuição espacial 

dos poços na zona contaminante. Isto está associado ao regime de 

bombeamento local.  

 Os poços que apresentaram valores negativos de carga hidráulica (P57, P58 e 

P59), podem estar provocando um fluxo invertido do mar para o continente 

(reversão de gradiente).  

 Para a seção 1 de tomografia elétrica interpretou-se, fundamentalmente, três 

estratos geoelétricos, como sendo depósitos Dunas/Paleodunas com espessuras 

entre 8 a 12 metros. A Formação Barreiras com profundidades limitantes entre 

12 a 50 metros (38 m de espessura). O terceiro estrato seria o início do 

embasamento cristalino entre profundidades de 50 a 57 metros. Os valores 

estão condizentes e próximos quando comparados com as informações 

descritivas de poços (ANEXO 1) 

 Na seção 1 verificou-se o caráter intrusivo de fluxo subterrâneo de água salgada 

adjacente ao mar, adentrando ao continente pelo Aquífero Barreiras.  

 Para a seção 2, interpretou-se dois estratos geoelétricos, em que o primerio seria 

os depósitos Dunas/Paleodunas em conjunto com a Formação Barreiras. As 

espessuras deste estrato estariam por volta de 50 metros, variando conforme a 

topografia do embasamento. Já a segunda zona geoelétrica apresenta 

profundidades limitantes entre 50 a 172 metros, variando com altos e baixos 

estruturais ao longo de todo a seção, que seria o embasamento cristalino. 

 Na seção 3 foi interpretado duas zonas geoelétricas, em que novamente a 

primeira zona seriam os depósitos sedimentares dunas e paleodunas com 
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profundidades aproximadas de 12 metros. Para a segunda zona, seriam os 

sedimentos da Formação Barreiras entre profundidades limitantes entre 12 e 

48,7 metros (espessura de 36,7 metros). 

 Novamente, de forma análoga a seção 1, a seção 3 apresentou o caráter intrusivo 

de fluxo subterrâneo de água salgada adjacente ao mar, adentrando ao 

continente pela Formação Barreiras. 

 Para a seção 4, as profundidades dos depósitos sedimentares Dunas/Paleodunas 

possuem profundidades levemente menores em torno de 7 metros na zona 1. Já 

para a zona 2 e zona 3 seriam equivalentes a Formação Barreiras e embasamento 

cristalino, respectivamente, associado a um baixo estrutural em profundidades 

aproximadas de 43 metros.   

 A aplicação do levantamento aerofotogramétrico de alta resolução e com pontos 

de controles em terra, demonstraram forte importância na geração de produtos 

integrados, como o ortomosaico de alta resolução com os dados hidrogeológicos 

e modelos 3D de elevação (MDT). 

 
Por fim, o conjunto de dados e suas interpretações multidisciplinares 

demonstraram que nessa pesquisa foi possível constatar, principalmente, a situação dos 

recursos hídricos da região (nos períodos vigentes), como se comporta a salinização no 

sistema Aquífero Barreiras e as repercussões das graves intervenções antrópicas. É 

evidente que muito poderia se avançar com essa pesquisa. Limitações diversas foram 

impostas, sobretudo o fato de autofinanciamento. 

 As recomendações baseadas nos fatos descritos, seriam formas de 

monitoramento, empregando os métodos aplicados neste trabalho, e de gerenciamento 

dos recursos hídricos subterrâneos da região, de maneira a não prejudicar os residentes 

locais. Por exemplo, os regimes de bombeamento dos poços poderiam ser diminuídos em 

períodos de estiagem de modo a diminuir os efeitos da não recarga dos aquíferos locais. 

Além disso, regulamentação e controle de poços em zona costeira com sistemas de 

dessalinizadores, já que o aproveitamento da água explotada é somente 50%, acelerando, 

assim, o processo de intrusão salina na região.  Portanto, há diversas possibilidades para 

um melhor uso dos recursos hídricos subterrâneos da praia de Porto das Dunas. 
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Poço A













Ficha Técnica Completa de Poço

Poço: 2300022510 UF : CE Município : Aquiraz Localidade : Porto das Dunas - Via Local F, s/n - 4a Etapa A

Gerais 

Dados Gerais: 

Nome : P1.03/23-2005 - GEOHIDRO

Data da Instalação : 

Proprietário : Condomínio PORTOMARIS RESORT

Natureza do Ponto : Poço tubular

Uso da água : Abastecimento doméstico

Cota do Terreno : 

Localização: 

Localidade : Porto das Dunas - Via Local F, s/n - 4a Etapa A

UTM (Norte/Sul) : 9576071

UTM (Leste/Oeste) : 566977

Latitude (GGMMSS) : 035006

Longitude (GGMMSS) : 382348

Bacia Hidrográfica: Atlantico Sul-N/NE

Subbacia Hidrográfica: Rios Acarau, Piranji e outros

Situação: 

Data : 21/10/2010

Situação : Equipado

Construtivos 

Perfuração: 

Data: Profundidade Inicial(m) Profundidade Final(m) Perfurador Método

26/04/2005 0.00 24.00 GEOHIDRO Rotativo

Diâmetro: 

De (m): Até (m): Polegadas Milímetros

0.00 24.00 12 1/4 311.1500

Revestimento: 

De (m): Até (m): Material Diâmetro (pol) Diâmetro (mm)

0.00 19.20 Plastico geomecanico 6 152.4000

Filtro: 

De (m): Até (m): Material Diâmetro (pol) Diâmetro (mm) Ranhura

19.20 23.20 Plastico geomecanico 6 152.4000 0.75

Espaço Anular: 

De (m): Até (m): Material

0.00 15.50 Cimentação

15.50 24.00 Pre-filtro

Boca do Tubo: 

Data: Altura(m): Diâmetro (pol) Diâmetro (mm)

21/10/2010 0.00 6 152.4000

Entrada d'água: 

Profundidade: 

Profundidade Útil: 

Data: Profundidade: 

24.00
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Poço B



Ficha Técnica Completa de Poço

Geológicos 

Feição Geomorfológica: 

Descrição: 

Formação Geológica: 

Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Tipo de Formação: 

0.00 16.00 Quaternario

16.00 24.00 Formacao barreiras

Dados Litológicos: 

De (m): Até (m): Litologia: Descrição Litológica: 

0 2 Areia siltosa Aterro (areia fina siltosa) amarelado.

2 6 Areia fina Areia fina e média, siltosa, bem selecionada, cinza-amarelada.

6 8 Areia mÃ©dia Areia média, bem selecionada, esbranquiçada.

8 10 Areia grossa Areia média e grossa, medianamente selecionada, branca-azulada.

10 13 Cascalho Cascalho fino, medianamente selecionada, branco-azulado.

13 16 Areia grossa Areia grossa, as vezes siltosa, medianamente selecionada, branco-azulado.

16 21 Arenito grosso Arenito grosso, medianamente selecionado, brando, esbranquiçado, matriz silte-argilosa creme e concreções ferruginosas.

21 23.5 Conglomerado Conglomerado fino, medianamente selecionado, esbranquiçado, matriz silte-argilosa creme.

23.5 24 Arenito grosso Arenito grosso, medianamente selecionado, duro, branco, com grãos lateríticos.

Hidrogeológicos 

Aquífero no Ponto: 

Aquífero: Poroso

Topo (m): 16.00

Base (m): 24.00

Captação: Simultânea

Condição: Livre

Penetração: Parcial

Nível da Água: 

Data: 

Nível da Água (m): 

Nível Medido Bombeando (S/N)? 

Vazão (m3/h): 

Teste de Bombeamento 

Teste de Bombeamento: 

Data: Surgência: Nível Estático (m): Duração do Teste (h): 

26/04/2005 N 2.80 12:00

Nível Dinâmico: Vazão Específica (m3/h/m): Coeficiente de Armazenamento: Vazão Livre (m3/h): 

16.72 0.334

Permeabilidade (m/s): Transmissividade (m2/s): Vazão Após Estabilização (m3/h): Tipo do Teste: 

4.645 Rebaixamento        

Método: Unidade: 

Bomba submersa

Análises Químicas 

Análises Químicas: 

Data da Coleta: 

Condutividade Elétrica (µS/cm): 

Qualidade da Água (PT/CO): 

Sabor da Água: 

Qualidade da Água (Odor): 

Temperatura (Cº): 

Turbidez (NTU): 

Sólidos Suspensos (mg/l): 

Sólidos Sedimentáveis (mg/l): 

Aspecto Natural: 

Ph: 
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Ficha Técnica Completa de Poço

Poço: 2300022505 UF : CE Município : Aquiraz Localidade : Porto das Dunas - Av. Golfinhos, 1825 

Gerais 

Dados Gerais: 

Nome : PT.02/09-2005 - GEOHIDRO

Data da Instalação : 

Proprietário : Oceania Empreendimentos Turísticos

Natureza do Ponto : Poço tubular

Uso da água : Abastecimento múltiplo

Cota do Terreno : 

Localização: 

Localidade : Porto das Dunas - Av. Golfinhos, 1825 

UTM (Norte/Sul) : 9575557

UTM (Leste/Oeste) : 567272

Latitude (GGMMSS) : 035023

Longitude (GGMMSS) : 382339

Bacia Hidrográfica: Atlantico Sul-N/NE

Subbacia Hidrográfica: Rios Acarau, Piranji e outros

Situação: 

Data : 21/10/2010

Situação : Equipado

Construtivos 

Perfuração: 

Data: Profundidade Inicial(m) Profundidade Final(m) Perfurador Método

16/02/2005 0.00 27.00 GEOHIDRO Rotativo

Diâmetro: 

De (m): Até (m): Polegadas Milímetros

0.00 27.00 12 1/4 311.1500

Revestimento: 

De (m): Até (m): Material Diâmetro (pol) Diâmetro (mm)

0.00 20.00 Plastico geomecanico 6 152.4000

Filtro: 

De (m): Até (m): Material Diâmetro (pol) Diâmetro (mm) Ranhura

20.00 24.00 Plastico geomecanico 6 152.4000 0.75

Espaço Anular: 

De (m): Até (m): Material

0.00 16.00 Cimentação

16.00 27.00 Pre-filtro

Boca do Tubo: 

Data: Altura(m): Diâmetro (pol) Diâmetro (mm)

21/10/2010 0.00 6 152.4000

Entrada d'água: 

Profundidade: 

Profundidade Útil: 

Data: Profundidade: 

27.00
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Poço C



Ficha Técnica Completa de Poço

Geológicos 

Feição Geomorfológica: 

Descrição: 

Formação Geológica: 

Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Tipo de Formação: 

6.00 27.00 Formacao barreiras

Dados Litológicos: 

De (m): Até (m): Litologia: Descrição Litológica: 

0 4 Areia mÃ©dia Aterro (areia média, bem selecionada) avermelhado.

4 6 Argila Argila orgânica, silto-arenosa, preta.

6 27 Conglomerado Conglomerado, fino a médio, dureza branda a média, matriz argilo-arenosa, cores variegadas entre avermelhado e creme. 

Hidrogeológicos 

Aquífero no Ponto: 

Aquífero: Poroso

Topo (m): 6.00

Base (m): 27.00

Captação: 

Condição: Livre

Penetração: Parcial

Nível da Água: 

Data: 

Nível da Água (m): 

Nível Medido Bombeando (S/N)? 

Vazão (m3/h): 

Teste de Bombeamento 

Teste de Bombeamento: 

Data: Surgência: Nível Estático (m): Duração do Teste (h): 

16/02/2005 N 4.40 18:00

Nível Dinâmico: Vazão Específica (m3/h/m): Coeficiente de Armazenamento: Vazão Livre (m3/h): 

5.30 8.8

Permeabilidade (m/s): Transmissividade (m2/s): Vazão Após Estabilização (m3/h): Tipo do Teste: 

7.92 Rebaixamento        

Método: Unidade: 

Bomba submersa

Análises Químicas 

Análises Químicas: 

Data da Coleta: 

Condutividade Elétrica (µS/cm): 

Qualidade da Água (PT/CO): 

Sabor da Água: 

Qualidade da Água (Odor): 

Temperatura (Cº): 

Turbidez (NTU): 

Sólidos Suspensos (mg/l): 

Sólidos Sedimentáveis (mg/l): 

Aspecto Natural: 

Ph: 
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Ficha Técnica Completa de Poço

Poço: 2300022554 UF : CE Município : Aquiraz Localidade : Porto das Dunas - Av. Laís Sidrin Targino

Gerais 

Dados Gerais: 

Nome : 

Data da Instalação : 

Proprietário : Shopping Ville

Natureza do Ponto : Poço tubular

Uso da água : Abastecimento múltiplo

Cota do Terreno : 

Localização: 

Localidade : Porto das Dunas - Av. Laís Sidrin Targino

UTM (Norte/Sul) : 9575820

UTM (Leste/Oeste) : 566640

Latitude (GGMMSS) : 035015

Longitude (GGMMSS) : 382359

Bacia Hidrográfica: Atlantico Sul-N/NE

Subbacia Hidrográfica: Rios Acarau, Piranji e outros

Situação: 

Data : 22/10/2010

Situação : Equipado

Construtivos 

Perfuração: 

Data: Profundidade Inicial(m) Profundidade Final(m) Perfurador Método

26/10/2008 0.00 20.00 CAGEO - Consultoria e Geologia de CampoRotativo

Diâmetro: 

De (m): Até (m): Polegadas Milímetros

0.00 20.00 8 1/2 215.9000

Revestimento: 

De (m): Até (m): Material Diâmetro (pol) Diâmetro (mm)

0.00 4.00 Plastico geomecanico 6 152.4000

8.00 12.00 Plastico geomecanico 6 152.4000

14.00 18.00 Plastico geomecanico 6 152.4000

Filtro: 

De (m): Até (m): Material Diâmetro (pol) Diâmetro (mm) Ranhura

4.00 8.00 Plastico geomecanico 6 152.4000

12.00 14.00 Plastico geomecanico 6 152.4000

18.00 20.00 Plastico geomecanico 6 152.4000

Espaço Anular: 

De (m): Até (m): Material

0.00 2.00 Cimentação

2.00 20.00 Pre-filtro

Boca do Tubo: 

Data: Altura(m): Diâmetro (pol) Diâmetro (mm)

22/10/2010 0.00 6 152.4000

Entrada d'água: 

Profundidade: 

Profundidade Útil: 

Data: Profundidade: 

20.00
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Poço D



Ficha Técnica Completa de Poço

Geológicos 

Feição Geomorfológica: 

Descrição: 

Formação Geológica: 

Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Tipo de Formação: 

Dados Litológicos: 

De (m): Até (m): Litologia: Descrição Litológica: 

0 7 Areia fina Areia esbranquiçada, fina.

7 9 Siltito Argila amarelada, arenosa.

9 13 Siltito Argila avermelhada, arenosa.

13 13.5 Conglomerado com matriz argilosa Conglomerado de matriz argilosa.

13.5 20 Siltito Argila avermelhada, arenosa.

Hidrogeológicos 

Aquífero no Ponto: 

Aquífero: Poroso

Topo (m): 0.00

Base (m): 20.00

Captação: Única

Condição: Livre

Penetração: Parcial

Nível da Água: 

Data: 

Nível da Água (m): 

Nível Medido Bombeando (S/N)? 

Vazão (m3/h): 

Teste de Bombeamento 

Teste de Bombeamento: 

Data: Surgência: Nível Estático (m): Duração do Teste (h): 

26/10/2008 N 3.00

Nível Dinâmico: Vazão Específica (m3/h/m): Coeficiente de Armazenamento: Vazão Livre (m3/h): 

8.40 0.389

Permeabilidade (m/s): Transmissividade (m2/s): Vazão Após Estabilização (m3/h): Tipo do Teste: 

2.1

Método: Unidade: 

Análises Químicas 

Análises Químicas: 

Data da Coleta: 

Condutividade Elétrica (µS/cm): 

Qualidade da Água (PT/CO): 

Sabor da Água: 

Qualidade da Água (Odor): 

Temperatura (Cº): 

Turbidez (NTU): 

Sólidos Suspensos (mg/l): 

Sólidos Sedimentáveis (mg/l): 

Aspecto Natural: 

Ph: 
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ANEXO 2 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS: 

Condutividade 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

Salinidade 

POÇOS – 1o Período (outubro de 2015) 

POÇOS – 2o Período (janeiro de 2017) 
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POÇOS – 1o Período (outubro de 2015) 

Poço  UTM (Y)  UTM (X)  CE (µS/cm)  STD (ppm) SALINIDADE (ppm) 
10 9575427 567337 305 203 152 

11 9575542 567327 9480 6300 4720 

12 9575574 567286 12720 8480 6360 

13 9575465 567330 723 482 363 

14 9575461 567437 458 304 228 

15 9575488 567442 730 490 364 

16 9575748 567341 19780 12940 9880 

17 9575840 567299 17110 11410 8570 

18 9575804 567158 338 226 170 

19 9576031 567021 689 460 346 

20 9576141 566988 728 485 362 

21 9575781 567325 1774 1186 890 

22 9575624 567300 14360 9580 7200 

23 9575696 567312 1355 902 677 

24 9575853 567258 536 356 268 

25 9575529 567424 727 484 363 

26 9575817 567109 1582 1058 796 

27 9576093 567145 868 580 433 

28 9576007 567089 990 605 460 

29 9575801 567076 325 218 162 

30 9576014 566892 335 224 169 

31 9576195 566912 7400 4940 3710 

32 9575534 567350 1719 1145 858 

33 9575504 567367 2900 1930 1450 

34 9575689 567258 14770 9860 7400 

35 9576041 566965 890 595 440 

36 9575959 566898 1650 1099 825 

37 9575927 567072 647 432 324 

38 9575681 567195 3380 2250 1700 

39 9575678 567134 620 415 311 

40 9575682 567112 480 320 240 

44 9575823 566858 3340 2250 1680 

45 9575848 566846 742 494 370 

46 9575501 567098 305 203 153 

47 9575665 567231 8020 5350 4020 

48 9575757 567075 273 180 135 

49 9575777 567106 303 202 152 

50 9575662 567041 440 293 220 



 

 

POÇOS – 2o Período (janeiro de 2017) 

 

 

Poço  UTM (Y)  UTM (X)  CE  µS/cm  STD  (ppm)  SALINIDADE (ppm) 
P01  567302,809  9575754,430  15700  10480  7870 
P02  567307,186  9575619,873  16800  11220  8420 
P03  567335,814  9575659,108  1180  787  591 
P04  567227,602  9575662,003  19340  12900  9710 
P06  567199,596  9575682,476  515  338  254 
P05  567170,548  9575712,152  426  284  215 
P07  567274,837  9575556,817  9900  6600  4950 
P08  567323,210  9575495,049  560  372  279 
P09  567251,330  9575501,342  526  350  262 
P10  567269,580  9575467,436  212  140  105 
P11  567417,380  9575459,268  514  341  255 
P12  567406,408  9575435,604  728  485  363 
P14  567087,729  9575798,531  318  212  160 
P15  567132,280  9575735,660  542  360  270 
P16  567115,516  9575717,196  665  445  333 
P17  567095,003  9575498,883  369  246  185 
P18  566979,115  9575700,343  435  288  216 
P19  566854,703  9575823,736  6740  4490  3360 
P20  566886,569  9575788,417  818  553  415 
P21  567360,390  9575498,953  5640  3760  2820 
P23  567190,731  9575206,691  261  172  130 
P24  567128,011  9575259,762  301  200  150 
P25  566963,873  9575446,588  532  355  265 
P26  567061,025  9575143,087  230  154  116 
P27  566824,894  9575398,671  295  194  149 
P28  566842,061  9575560,878  502  334  252 
P29  566605,238  9575620,482  286  188  141 
P30  566658,523  9575781,223  114  76  57 
P31  566834,449  9575569,908  434  290  218 
P32  566927,695  9575355,417  273  180  135 

51 9575722 566771 383 256 192 

52 9575673 566810 218 144 109 

53 9575572 566837 327 218 163 

54 9575576 567053 235 157 118 

55 9575637 567224 608 405 304 



P33  566633,003  9575542,132  157  103  78 
P34  566666,857  9575570,179  409  272  203 
P35  566700,552  9575450,129  258  172  130 
P36  566745,516  9575373,916  211  140  106 
P37  566668,975  9575366,570  155  104  80 
P39  566760,195  9575410,422  333  221  166 
P40  566581,831  9575500,724  278  186  140 
P41  566512,748  9575616,997  100  66  50 
P44  567312,120  9575693,740  427  284  213 
P42  566582,209  9575603,997  230  153  115 
P45  566695,307  9575465,240  427  284  213 
P46  566786,882  9575167,894  191  128  96 
P47  566779,987  9575253,574  248  162  122 
P48  566782,694  9575283,624  217  143  108 
P49  567226,350  9575641,099  4170  2780  2080 
P51  567361,664  9575425,350  525  348  271 
P52  566611,914  9575450,406  82  55  43 
P53  566648,294  9575391,552  124  82  62 
P54  566186,046  9575002,150  133  88  66 
P55  566047,045  9574982,896  293  195  146 
P56  566360,903  9575014,728  75  50  37 
P57  567296,790  9575839,600  20000  13000  12000 
P58  567015,527  9576031,750  883  587  440 
P59  566986,446  9576123,701  3350  2230  1670 
P60  566973,959  9576068,789  1075  716  537 
P61  566457,531  9575427,181  235  156  117 
P62  566209,746  9575860,586  274  182  136 
P63  567093,459  9575492,420  248  166  124 
P64  566239,467  9575822,364  141  94  71 
P65  566182,272  9575635,866  162  107  81 
P66  566364,632  9575363,602  194  130  100 
P67  566532,652  9575477,769  386  256  193 
P68  566167,332  9575715,586  162  105  80 
P69  566409,330  9575122,490  144  96  73 
P70  567456,949  9575478,105  684  456  342 
P72  566235,585  9575779,876  410  274  202 
P71  567051,320  9575577,204  232  152  115 
P73  566911,216  9576191,801  2210  1470  1100 
P74  566862,255  9576023,958  467  310  232 
P75  566904,263  9576033,591  747  500  376 
P76  566936,918  9576043,892  742  494  370 
P77  567116,693  9575112,771  240  160  120 
P78  566709,334  9575188,414  275  185  139 
P79  566730,596  9575771,789  284  189  147 
P80  566709,672  9575820,046  267  179  134 



P81  566926,471  9575089,542  76  50  37 
P83  566899,940  9575942,201  1133  754  566 
P84  567022,344  9575993,302  899  597  446 
P85  567142,675  9576091,642  1075  714  537 
P86  566571,882  9575791,445  287  191  143 
P87  566407,491  9575787,761  155  102  77 
P88  566862,737  9576366,629  609  406  305 
P89  566798,259  9576320,876  318  211  158 
P90  566853,201  9576319,619  885  589  445 
P91  566902,930  9576307,722  933  621  465 
P92  566938,825  9576392,512  1096  730  549 
P93  566601,099  9575937,538  792  527  395 
P94  566610,775  9575955,853  608  406  305 
P95  566588,170  9575994,199  476  316  237 
P98  566158,574  9575943,991  393  260  196 
P99  566978,848  9576013,297  791  527  395 
P101  567083,690  9575923,654  332  222  167 
P102  566715,323  9575026,049  99  66  48 
P103  567325,927  9575338,158  471  314  235 
P104  567158,205  9575804,144  373  247  185 
 



ANEXO 3 

PARÂMETRO CARGA HIDRÁULICA: 

Altitude Ortométrica 

Nível Estático Final  

POÇOS – 2o Período (janeiro de 2017) 

136



 

POÇOS – 2º Período (janeiro de 2017) 

 

 

Poço UTM (X)  UTM (Y)  Z_ORT  NE_FINAL(m)  CARGA H.(m) 
P02 567307,186  9575619,873  6,95  6,10  0,85 
P03 567335,814  9575659,108  6,52  4,18  2,34 
P04 567227,602  9575662,003  5,55  5,10  0,45 
P05 567170,548  9575712,152  4,68  2,58  2,10 
P06 567199,596  9575682,476  5,11  2,28  2,83 
P08 567323,210  9575495,049  5,26  3,34  1,92 
P09 567251,330  9575501,342  5,15  2,90  2,25 
P10 567269,580  9575467,436  4,72  4,03  0,69 
P11 567417,380  9575459,268  6,75  4,12  2,63 
P12 567406,408  9575435,604  7,28  5,44  1,84 
P13 567438,777  9575470,006  5,73  5,22  0,51 
P14 567087,729  9575798,531  4,18  1,67  2,51 
P15 567132,280  9575735,660  4,75  2,47  2,28 
P17 567095,003  9575498,883  4,75  1,75  3,01 
P18 566979,115  9575700,343  4,58  1,99  2,60 
P20 566886,569  9575788,417  5,46  2,61  2,85 
P21 567360,390  9575498,953  5,49  4,52  0,97 
P22 567388,212  9575492,789  5,49  3,55  1,94 
P24 567128,011  9575259,762  7,35  6,74  0,62 
P25 566963,873  9575446,588  6,57  4,04  2,53 
P28 566842,061  9575560,878  7,11  3,87  3,24 
P30 566658,523  9575781,223  7,97  4,68  3,29 
P34 566666,857  9575570,179  25,6  21,41  4,20 
P35 566700,552  9575450,129  30,97  27,25  3,72 
P37 566668,975  9575366,570  42,53  38,02  4,51 
P40 566581,831  9575500,724  35,78  32,27  3,51 
P41 566512,748  9575616,997  34,92  30,58  4,35 
P43 567306,133  9575691,846  5,06  4,70  0,36 
P44 567306,133  9575691,846  5,06  2,88  2,18 
P50 567185,180  9575616,379  4,35  2,17  2,19 
P52 566611,914  9575450,406  40,37  35,93  4,44 
P53 566648,294  9575391,552  41,48  39,14  2,34 
P57 567296,790  9575839,600  4,11  4,69  ‐0,58 
P58 567015,527  9576031,750  5,62  7,12  ‐1,50 
P59 566986,446  9576123,701  6,3  8,69  ‐2,39 
P61 566457,531  9575427,181  48,09  43,37  4,72 
P63 567093,459  9575492,420  6,22  3,70  2,52 
P64 566239,467  9575822,364  35,41  30,71  4,70 



P67 566532,652  9575477,769  41,17  36,60  4,57 
P68 566167,332  9575715,586  39,63  34,22  5,41 
P70 567456,949  9575478,105  6,02  4,61  1,41 
P77 567116,693  9575112,771  9,03  5,27  3,76 
P82 566913,663  9575112,076  37,43  34,72  2,71 
P83 566899,940  9575942,201  5,53  3,88  1,65 
P85 567142,675  9576091,642  5,87  3,01  2,87 
P86 566571,882  9575791,445  14,02  13,29  0,73 
P90 566853,201  9576319,619  4,23  2,95  1,28 
P91 566902,930  9576307,722  4,48  2,83  1,65 
P92 566938,825  9576392,512  4,25  2,46  1,79 
P93 566601,099  9575937,538  5,84  2,57  3,27 
P94 566610,775  9575955,853  4,52  2,17  2,35 
P97 566687,002  9575919,414  5,2  2,18  3,02 
P99 566978,848  9576013,297  5,61  3,86  1,75 
P100 567022,347  9575940,055  5,36  3,55  1,81 
P101 567083,690  9575923,654  5,03  3,83  1,20 
P102 566715,323  9575026,049  62,92  58,03  4,89 
P103 567325,927  9575338,158  5,3  3,00  2,30 
P104 567158,205  9575804,144  4,75  2,50  2,25 
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