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Resumo 

 

Estudos voltados para a caracterização geométrica de aquíferos em ambientes 

sedimentares tem sido cada vez mais preponderantes na locação de poços tubulares voltados 

para o abastecimento público de comunidades urbanas e rurais. Parâmetros hidráulicos como 

vazão e transmissividade hidráulica estão relacionados, dentre outros fatores, com a espessura 

do aquífero, ressaltando, dessa forma, a importância de uma caracterização estrutural regional 

e consequente compartimentação da formação aquífera. Nesse contexto, o presente trabalho 

consiste de uma análise qualitativa da influência da Estruturação Neógena no contexto do 

Aquífero Barreiras, tomando-se como alvo a área da bacia do Rio Catu-RN, litoral sul do Estado 

do Rio Grande do Norte. A metodologia utilizada é fundamentada sobretudo no emprego 

integrado de técnicas de sensoriamento remoto (SRTM), análise de perfis de poços tubulares 

disponíveis da área e de modelos inversos "espessuras x resistividades", provenientes de 

reinterpretações de sondagens geoelétricas. Buscou-se dessa forma a obtenção de perfis 

hidrogeofísicos, com vistas à identificação de variações de espessuras saturadas, possíveis 

assinaturas na potenciometria hidrogeológica local, bem como a identificação de áreas mais 

promissoras para captações futuras, através de uma cartografia de resistência transversal. 

A caracterização estrutural regional foi realizada inicialmente através de uma análise 

geomorfológica e hidrográfica, considerando-se processamentos de dados de SRTM. Após a 

interpolação dados SRTM totais, definiu-se uma componente regional representativa, 

destacando-se o gradiente W-E no sentido da linha de costa. A subtração dessa componente 

regional do campo total resultou no mapa topográfico de anomalia residual, com vistas a realçar 

feições locais desassociadas de componentes regionais. Somado a isso, o processamento da 

imagem no formato hillshade, desses dados SRTM, possibilitou a identificação de lineamentos 

de drenagens os quais foram sintetizados posteriormente em diagramas de rosetas. Nessa 

análise hidrográfica, foram utilizadas diferentes tipos de iluminação azimutal e exageros 

verticais, com intuito de realçar os segmentos de drenagens. A análise conjunta dos dados 

geomorfológicos e hidrográficos possibilitou a elaboração de um mapa síntese com a 

caracterização de alinhamentos morfotectônicos.  

O levantamento de eletrorresistividade, por sua vez, foi realizado para investigar 

determinados locais onde as informações de poços não são suficientes ou mesmo inexistentes 

com vistas a possibilitar a obtenção de um modelo de geometria da zona saturada local. Nesse 
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caso, foram consideradas reinterpretações de sondagens geoelétricas verticais (SEV) com o 

intuito de identificar valores de espessuras saturadas e topo do embasamento hidrogeoelétrico 

do Aquífero Barreiras, associado à sequência carbonática não aflorante. Considerando-se o 

arcabouço morfotectônico reportado e a disposição de dados de poços e geoelétricos, elaborou-

se perfis hidrogeofísicos, destinados a caracterizar falhas através da configuração de rejeitos 

em subsuperfície de alguns desses alinhamentos morfotectônicos. Resultados finais dão conta 

de rejeitos de falha variando entre 10 a 44 m. Estes ocorrem mais acentuados na porção nordeste 

da área da bacia, associados com variações da espessura do Aquífero Barreiras. 

 A integração dos dados hidrogeológicos e geofísicos revelou associações entre a 

cartografia geoelétrica e o mapa potenciométrico, destacando áreas promissoras para captações 

de água subterrânea. Por fim, através de um bloco diagrama 3D, observou-se a influência direta 

da estruturação neógena no contexto do Aquífero Barreiras, revelando abatimentos do 

embasamento hidrogeológico associados a maiores espessuras do aquífero.  

 

Palavras-chave: Aquífero Barreiras; Eletrorresistividade; Compartimentação Estrutural; 

Geometria de Aquíferos; Horst do Rio Catu-RN. 



 

 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica  Abstract 

Abstract 

 

The geometric characterization of sedimentary aquifers has been increasingly required 

in the well rent studies needed for the supply of urban and rural communities. The hydraulics 

parameters such as flow and hydraulic transmissivity are related, among other factors, with the 

thickness of the aquifer, emphasizing the importance of regional hydrogeophysical 

characterization and consequent compartmentalization of aquifer.  In this context, this research 

consists in an analisys of the Neogene Structural influence in the Barreiras Aquifer, adopting 

as the study area the Catu River basin - RN, southern coast of the Rio Grande do Norte state. 

The methodology used was based on remote sensing techniques using the shuttle radar imagery, 

analysis of well profiles, and geolectric inverse models “thickness x resistivity”, from 

reinterpretations of geoelectrical soundings. Thus, the hydrogeophysical profiles was obtained 

to identify variations of satured thickness, possible signatures in the local hydrogeological 

potentiometry and identify the most promising areas for future water exploitation. 

 

The regional structural characterization was realized initially by geomorphological 

analisys (topography and hydrography), considering the SRTM data processing.. After the 

gridding and interpolation of total SRTM data, was defined a representative regional 

component, highlighting the regional W-E gradient towards the coast. The residual map was 

obtained from the subtraction of the total component in relation to regional component to 

highlight some local features that is not related with the regional components. In addition, the 

image hillshade of the SRTM data processing allowed the identification of drainages 

lineaments, after, this results was plotted in rose diagrams. In this hydrographic analisys, were 

used different types of azimuthal illumination and vertical exaggeration, to highligth the 

drainages lineaments. The joint analysis of the geomorphological data enabled the development 

of a synthesis map with the characterization of morphotectonic alignments.   

The resistivity survey, was performed to study specified local where wells information 

were insufficient or non-existent  in order to enable the obtaining of a geometry model of the 

local saturated zone. In this context, were considered reinterpretations of sixteen geoelectrical 

soundings with the aim to identify values of  satured thicknesses and top of the hydrogeoeletric 

basement of the Barreiras Aquifer, associated to carbonate sequence non-outcropping. 

Considering the morphotectonic framework reported and the available well and geoelectrical 



  Influência da Estruturação Neógena no contexto do Aquífero Barreiras                                                              iii 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica  Abstract 

  

data, was drawn up four hydrogeophysical profiles designed to characterize faults through 

throws configuration in subsurface of some of these morphotectonic alignments. Final results 

give throws faults showing values ranging from 10 to 44 meters, especially in the northeast 

portion of the basin area, associated with variations in the thickness of the Barreiras Aquifer.  

The integration of hydrogeological and geophysical data revealed associations between 

geoelectric mapping and potentiometric map highlighting promising areas for groundwater 

exploitation. Finally, through a 3D block diagram, there was the direct influence of Neogene 

structure in the context of Barreiras Aquifer revealing hydrogeological basement rebates 

associated with increased thickness of the aquifer. 

 

 

 

Keywords: Barreiras Aquifer; electroresistivity; Structural Compartmentalization; aquifer 

geometry; Catu River Horst – RN. 
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1. Capítulo – Introdução 

 

1.1 – Apresentação 

Atualmente, estudos voltados para reservas hídricas têm despertado a atenção especial 

na comunidade científica e governamental devido ao mau uso, ao crescimento populacional, a 

escassez natural, como também o uso inadequado do solo. Estes fatores isolados ou 

correlacionados podem levar à diminuição da quantidade e qualidade de água disponível para 

consumo humano. Conhecer as propriedades físicas, sua composição e o comportamento das 

águas em subsuperfície é de suma importância, uma vez que se trata da maior fonte de água 

potável existente. 

O comportamento e a capacidade de produção de água dos mananciais subterrâneos 

estão condicionados com os aspectos geológicos, climáticos, geomorfológicos e parâmetros 

hidrodinâmicos. Todavia, estudos recentes (Valdes et al. 2007, Burazer et al. 2010, Pilli et al. 

2012 e Diaz et al. 2014) envolvendo aspectos hidrogeológicos e estruturais têm se mostrados 

relevantes para definir com maior precisão a potencialidade hídrica desses mananciais 

subterrâneos. A integração dos aspectos citados viabiliza uma melhor definição da geometria 

do aquífero otimizando a seleção de alvos (áreas) para explotação de água. 

Assim, o presente documento corresponde a resultados de estudos hidrogeológicos, 

morfotectônicos estruturais e geofísicos realizado na Bacia Sedimentar Costeira Leste, 

localizada na região Sudeste do Estado do Rio Grande do Norte. O método geofísico aplicado 

foi o Elétrico, por meio da Eletrorresistividade, sendo a técnica de aquisição dos dados 

denominada Sondagem Elétrica Vertical (SEV). Nessa conjuntura, a pesquisa buscou rastrear 

quantitativamente o topo do embasamento hidrogeológico e, assim, mapear e quantificar as 

descontinuidades verticais eventualmente existentes, resultando na indicação de variações de 

espessura saturada da Formação Barreiras e suas coberturas. 

Este estudo atende ao projeto de pesquisa de número 573462/2008-0 e apoio financeiro 

concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Somado a isso, o referido estudo já possui alguns levantamentos de campo efetuados, incluindo 

SEV’s, com recursos provenientes do projeto de pesquisa “A potencialidade do Aqüífero 

Barreiras e sua vulnerabilidade à contaminação por fertilizantes nitrogenados da agroindústria 

canavieira e hortifruticulturas – área da bacia do Rio Catu-RN (Edital MCT/CNPq/CT-

AGRONEGÓCIO/CT-HIDRO - N° 27/2008).      
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1.2 – Localização e Aspectos fisiográficos 

A área de estudo está situada na bacia sedimentar da costa leste do Rio Grande do 

Norte (RN), nordeste do Brasil, estendendo-se entre os paralelos de 6° 00’ / 6° 15’ e os 

meridianos de 35° 00’ / 35° 15’, apesar de alguns autores (Bezerra et al. 2014, Rosseti et al, 

2013) considerar a localização da área de estudo na Bacia Paraíba. A pesquisa foi realizada nas 

proximidades e dentro da área da bacia hidrográfica do Rio Catu (Figura 1.1), situada no litoral 

sul do estado abrangendo parte dos municípios de Canguaretama, Goianinha, Tibau do sul e 

Vila Flor-RN. Corresponde a aproximadamente 200 km² e representa cerca de 0,4% do 

território estadual (SEMARH, 1998). A referida bacia está situada a aproximadamente 63,4 km 

ao sul da capital Natal e as vias de acesso compreendem um sistema de rodovias federais (BR-

101) e estaduais (RN-269 e RN-003) pavimentadas ou não, bem como estradas carroçáveis e 

veredas que cortam a área em questão. 

 

Figura 1.1: Mapa de localização da área de estudo. Em destaque a Bacia do Rio Catu. 

Em termos fisiográficos, o Rio Grande do Norte é o Estado do Nordeste com maior 

proporção de área semiárida, com 93,4% dos 53.077 km² da sua área total (EMPARN, 2011). 

Quanto aos aspectos físico-ambientais, apresenta características de regiões próximas ao 
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equador, com temperaturas elevadas durante todo o ano, baixas amplitudes térmicas, forte 

insolação e altas taxas de evaporação (ANA, 2012). De modo geral, o regime pluviométrico do 

RN é fundamentado pelo deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), atuando 

no período de fevereiro a maio na região semiárida central, oeste e norte do estado. A ausência 

de deslocamento da ZCIT para a posição mais ao sul do equador contribui para as 

irregularidades de chuvas e favorece os períodos de estiagem (ARAUJO, 2008). Já na faixa 

litorânea Leste e no Agreste são as Perturbações Ondulatórias dos Alísios (POA) que se 

apresentam como o principal sistema causador de chuvas, atuando principalmente de maio a 

agosto (NOBRE e MOLION, 1998). Abaixo segue a tabela 1.1 com os dados de precipitação 

pluviométrica, temperatura, umidade relativa, evaporação, insolação e vento da região 

metropolitana de Natal o qual está inserido no mesmo contexto climático da área de estudo. 

Esses dados foram fornecidos pela Estação Climatológica Principal do Departamento de 

Geografia-CCHLA, Estação Natal - UFRN Nº 82598 - Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) - LAT. 05º55`S - LONG. 35º12` W (Alves, 2016). 

 

Tabela 1.1: Parâmetros climáticos da região metropolitana de Natal (RMN). Fonte: UFRN (2014) 

Parâmetro 

Climático 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Evaporação 

(mm) 

206 183 175 137 137 116 135 160 193 240 220 219 2121,4 

Insolação 

(h/dia) 

253 225 232 208 227 196 213 245 263 291 279 281 2913 

Precipitação 

(mm) 

70 100 200 258 248 342 247 138 55 22 29 27 1737,1 

Temperatur

a do ar (°C) 

27 28 27 27 27 25 25 25 26 27 27 27 26,5 

Umidade 

Relativa (%) 

78 80 80 83 83 84 83 81 78 77 78 78 80,18 

Velocidade 

do Vento 

(Km/h) 

4,3 4,3 3,7 3,7 4 3,9 4,2 4,7 5,0 5,0 4,6 4,4 4,3 

 

Observando os dados apresentados na tabela, a insolação mostra valores maiores de 

outubro a dezembro; a temperatura tem seus valores máximos no período compreendido entre 

os meses de Novembro a Março, principalmente no período do verão. Já a Precipitação 

Pluviométrica e a Umidade Relativa do ar são mais expressivas entre os meses de Abril a Julho 

caracterizando o período chuvoso. Para estudos de manancias, dentre os parâmetros climáticos, 

a pluviometria é o mais importante na influência geométrica dos aquíferos.   
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Em termos locais, conforme os dados da SEMARH, (1998), a área da bacia do Rio 

Catu possui um clima predominante do tipo AS’ da classificação de koppen (IGARN, 2009), 

representando um clima tropical chuvoso e com verão seco. De modo geral, as chuvas anuais 

médias decrescem do litoral para o interior do estado, de 1.400mm na foz para cerca de 

1.055mm nas cabeceiras, as quais se prologam até outubro.  

A vegetação local é representada por três formações principais: a vegetação dos 

manguezais, a vegetação das praias e dunas e floresta tropical subperenifólia, incluindo 

manchas da denominada mata atlântica (Lucena, 2013). Do ponto de vista geomorfológico, a 

faixa sedimentar costeira oriental do RN, incluindo a bacia do Rio Catu, distingue-se por 

extensos tabuleiros entrecortados por vales amplos e limitados por cordões de dunas paralelos 

à costa (IPT, 1982). 

   

1.3 – Justificativas e Objetivos 

Estudos voltados para pesquisa de água subterrânea têm-se mostrado um ramo 

ascendente, no que diz respeito a abastecimento público e a qualidade de vida. A busca por 

maiores mananciais para o abastecimento das grandes e médias cidades do mundo tem sido 

alvo de várias discussões entre a comunidade acadêmica e setores governamentais (Feitosa, 

2008). As discussões estão voltadas para a otimização das locações de poços tubulares no que 

diz respeito a vazão de água, tendo em vista que a viabilidade hidráulica dos aquíferos 

subterrâneos está diretamente associada, dentre outros fatores, a sua geometria. Assim a 

caracterização hidrogeológica dos aquíferos em termos morfotectônicos estruturais, no 

contexto superficial e sub-superficial é de fundamental importância para a seleção de áreas 

promissoras para explotação de água subterrânea (Betiollo, 2006). 

O trabalho tem como finalidade principal caracterizar a bacia do Rio Catu em termos 

litológicos, hidrogeológicos e estruturais, possibilitando a atualização/detalhamento de uma 

cartografia geológica da área. Em termos hidrogeológicos, a caracterização da bacia supracitada 

será subsidiada por dados bibliográficos, informações de poços e levantamento elétrico de 

campo, tendo como ênfase o Aquífero Barreiras. 

Em termos tectônico/estrutural a pesquisa buscou qualificar a influência da 

estruturação regional no contexto físico do Aqüífero Barreiras, identificando inclusive áreas 

mais promissoras em termos de transmissividades hidráulicas relativas, associadas com 

anomalias positivas de espessura saturada. As anomalias de espessura saturada estão associadas 

a falhas em subsuperfície, quanto quantificadas através da identificação de rejeitos e estudo 

morfotectônicos. Esses possíveis rejeitos foram obtidos a partir da elaboração de perfis 
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hidrogeofísicos atrelados com informações de perfis litológicos de poços disponíveis na área e 

modelos de “resistividade x espessura” provenientes das interpretações de SEV’s. Um mapa de 

resistência transversal foi elaborado para confirmar ou não a existência da relação entre maiores 

espessuras do aquífero com maiores valores de resistência transversal.  

Os perfis hidrogeofísicos têm sua importância creditada para locações de novos poços 

tubulares, tendo em vista que, conhecendo-se o comportamento geométrico do Aquífero 

Barreiras, incluindo seu topo e base, atrelada a compartimentação estrutural local, pode-se 

selecionar alvos promissores para pesquisas de águas subterrâneas.  

Por fim, o estudo integrado e multidisciplinar viabiliza a elaboração de um modelo 

representativo da geometria do aquífero na forma de bloco diagrama, no qual devem estar 

sintetizadas as principais características do sistema aquífero, obtidas durante a execução do 

trabalho. Através do bloco diagrama pode-se visualizar as informações obtidas no campo de 

uma maneira mais simplificada e rápida do que as descrições de costume, permitindo que se 

tenha uma visão integrada das inter-relações entre os sistemas hidrogeológico-estrutural, 

hidrogeológicos e geofísicos. Além disso, os modelos conceituais contêm os pilares necessários 

à construção de modelo geométrico do aquífero e fluxo de água subterrânea, pois neles os dados 

se encontram num formato intermediário entre a realidade física de campo e a representação 

numérica computacional. 

 

1.4 – Contextualização Estrutural em Aquífero 

Em termos geológicos, relações envolvendo fenômenos hidrogeológicos e estruturais 

em terrenos sedimentares cenozóicos ainda se constituem num segmento recente e 

relativamente pouco estudado destas duas ciências. De acordo com Valdes et al. (2007), Burazer 

et al. (2010), Pilli et al. (2012) e Diaz et al. (2014), entre os fatores que afetam a forma 

geométrica dos aquíferos, destacam-se o ambiente geológico, no qual reside a água subterrânea 

(litoestratigrafia) e sua estruturação geológica. Para ambientes sedimentares, os aquíferos são 

caracterizados de forma plana tendo como sua base uma camada impermeável ou semi-

impermeável, como por exemplo a argila. Neste aquífero, existe uma superfície livre que se 

encontra sob pressão atmosférica (superfície piezométrica ou estática). Assim, também 

denominado de aquíferos livres, o nível da água varia de acordo com o índice pluviométrico, 

sendo o tipo de aquífero mais comum e mais explorado pelo homem (Feitosa et al. 2008). Já 

em ambientes cristalinos, os aquíferos comportam-se de forma ramificada, percolando as falhas 

e fraturas das rochas cristalinas. Esse aquíferos, também denominados de Aquíferos Fraturados, 

são caracterizados por fraturas abertas que estão propícias a acumulação de água. Estas fraturas 
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representam o resultado de deformações sofrida por uma rocha, quando esta, é submetida a 

esforços tensionais de natureza tectônica ou reativações de estruturas pretéritas. Uma 

particularidade dos ambientes sedimentares ocorre na presença de rochas carbonáticas. Neste 

caso, as fraturas presentes neste tipo de aquífero, também denominado de Aquíferos Cársticos, 

podem atingir dimensões maiores, devido à processo de dissolução pela água. Assim, podem 

formar grandes rios subterrâneos, alterando a forma geométrica do aquíferos (Feitosa et al. 

2008). 

Em termos sedimentares, outro fator não menos importante é o contexto estrutural, no 

qual o aquífero reside. A tectônica rúptil/ductil constitui um importante condicionante das 

características hidrogeológicas, a qual pode condicionar o rebaixamento ou soerguimento da 

superfície potenciométrica do aquífero (Betiollo, 2006). Segundo Diaz et al. (2014), as 

estruturas geológicas do tipo graben, horst, falhas do tipo normal, reversa ou transcorrentes, 

além de suas combinações, afetam a geometria dos aquíferos. Assim, a elaboração de modelos 

hidrogeológicos, com ênfase em sua geometria, torna-se uma tarefa complexa, considerando 

que devem expor, além dos processos geológicos-estruturais, os processos naturais que 

compõem o ciclo hidrológico em função da diversidade das características dos aquíferos, clima 

e tipos de solos (Lousada, 2005).  

Considerando apenas os fatores geológicos-estruturais, a geometria de aquífero livre 

em ambientes sedimentares é condicionada pela estratificação e por falhas. A Figura 1.2 mostra 

os modelos propostos por Burazer et al. (2010) e Diaz et al. (2014) para representação da 

geometria dos aquíferos. 

 

Figura 1.2: Modelos propostos para geometria de aquíferos sendo influenciado pela topografia, embasamento hidrogeológico, 

estruturas do tipo grábens e horst. 
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Os 4 modelos conceituais (Figura 1.2) demostram a influência da litologia (Burazer et 

al. 2010) através das propriedades físicas, associadas com a porosidade e permeabilidade. Em 

termos tectono-estrutural, as estruturas do tipo grábens e horsts podem influenciar na geometria 

dos aquíferos, alterando as espessuras dos corpos saturados (Diaz et al., 2014). De acordo com 

Valdes et al. (2007) e Pilli et al. (2012), as estruturas tectônicas possuem um papel importante 

nas continuidades hidráulicas, atuando como barreira ou conector entre sistemas de aquíferos. 

A Figura 1.3 mostra duas seções hidrogeológicas evidenciando a influência das falhas na 

geometria do aquíferos. A Seção “A” mostra as variações de espessura do aquífero associadas 

ao embasamento hidrogeológico. Já a seção “B” mostra a atuação das estruturas geológicas, 

alterando a espessura e a direção do fluxo subterrâneo. As falhas reversas impulsionaram as 

camadas sedimentares superiores ocasionando uma zona descarga a direita da seção. Neste 

caso, as maiores espessuras do aquífero como também a zona de descarga estão a direita da 

seção. 

 

 

Figura 1.3: Seções hidrogeológicas modificado de Pilli et al. (2012), mostrando a influência da estruturação geológica na 

geometria de aquíferos.  

De acordo com Pilli et al. (2012), a seção hidrogeológica “A” mostra estruturas 

neotectônicas atuando em todo perfil, as quais contribuem para as variações das espessuras do 

aquífero. Nas regiões de vale, associados a falhamentos, observa-se uma zona de descarga 

devido a estrutura do tipo graben, ocasionando o rebaixamento do embasamento 

hidrogeológico. As oscilações do embasamento hidrogeológico também é um fator 

considerável pois podem alterar a espessura do aquífero. Na seção hidrogeológica “B”, as falhas 

reversas são o principal agente na variação da espessura do aquífero. O soerguimento do 

embasamento hidrogeológico viabilizou uma zona de recarga, diminuindo o pacote sedimentar 
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e proporcionando menores valores para a espessura do aquífero. Consequentemente, admitindo 

que as camadas sedimentares possuem um alto grau de condutividade hidráulica, o fluxo 

subterrâneo será direcionado para as porções mais baixas do embasamento hidrogeológico. 

Portanto, a convergência de dados experimentais e observações de campo, combinados a um 

modelo 3D litológico-estrutural e dados hidrogeológicos, permiti a reconstrução das bacias 

hidrográficas em subsuperfície, adimitindo também, identificar os fluxos subterrâneos regionais 

através de recargas e descargas entre sistemas de aquíferos (Pilli et al., 2012). 
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2. Capítulo – Contexto Geológico e Hidrogeológico 

 

Neste capítulo é efetuada uma caracterização litoestratigráfica, além de uma revisão 

bibliográfica sobre o arcabouço tectono-estrutural regional. A caracterização litoestratigráfica 

foi realizada a partir da revisão da bibliografia disponível sobre a área, particularmente nas 

proximidades da bacia do Rio Catu, bem como análise de imagens de satélite e descrições 

litológicas de poços. 

 

Do ponto de vista geológico (Figura 2.1), cerca de 60% do Estado do Rio Grande do 

Norte é formado por rochas cristalinas, compreendendo toda a parte centro-oeste e grande parte 

sul do Estado. Esses terrenos têm sua origem nos Éons Arqueano e Proterozóico. A porção 

centro-norte e todo o Litoral Oriental do Estado, por sua vez, é formada por rochas e terrenos 

sedimentares, de formação mais recente, no Éon Fanerozóico das eras Mesozóica e Cenozóica 

(CPRM, 2006). 

 

 

Figura 2.1: Contexto geológico regional do Estado do Rio Grande do Norte (CPRM, 2006). 

 



 Influência da Estruturação Neógena no contexto do Aquífero Barreiras 

 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica  2. Capitulo – Contexto geol. e hidrogeológico 

página 10 

Como observado no mapa anterior, a região costeira do RN pode ser definida em duas 

províncias sedimentares: Província sedimentar da Bacia Potiguar e Província sedimentar da 

Bacia Costeira PB/RN (Mabesoone et al., 1991 e Feitosa et al., 2002). Conforme essa proposta, 

a Bacia Costeira é limitada ao sul pelo Alto de Mamanguape, marcado pela falha de mesmo 

nome, até o norte de Natal, englobando as sub-bacias Canguaretama e Natal (Mabesoone e 

Alheiros, 19P93) sendo interpretada como uma área diferenciada (Feitosa et al., 2002). Apesar 

do início da evolução da Bacia Costeira PB/RN tenha certa ligação com a Bacia Potiguar 

(Feitosa et al., 2002), a diferenciação entre as bacias ocorre devido ao controle de grandes 

blocos do embasamento, limitados pelas zonas de cisalhamento, que apresentam 

comportamentos tectônicos diferenciados ao longo do período de evolução da margem 

continental (Lima Filho et al., 2005).  

A sedimentação da Bacia Potiguar foi iniciada no Neocomiano a partir da geração de 

uma série de riftes estruturalmente controlados por grandes falhamentos. Uma grande 

transgressão marinha, no início do Albiano, marca a sedimentação de diversas formações 

(Figura 2.1), entre elas as Formações Açu e Jandaíra (Diniz et al, 2012). A Formação Açu aflora 

na borda sul da Bacia Potiguar, com mergulho suave para norte, sendo composta por espessas 

camadas de até 1.000 metros de arenito médio a grosseiro, esbranquiçado, intercalado com 

folhelho e argilito verde-claro e siltito castanhoavermelhado. (Angelim et al, 2006). Sobreposta 

a Formação Açu, encontra-se a Formação Jandaíra onde seu ambiente deposicional é descrito 

como uma planície de maré, laguna rasa, plataforma rasa e mar aberto. O Jandaíra compreende 

calcarenito com bioclastos de moluscos, algas verdes, briozoários e equinóides, também ocorre 

calcilutito com marcas de raízes, dismicrito e gretas de contração (Costa e Feitosa, 2007). 

A sedimentação da Bacia Costeira PB/RN, a norte da falha de Mamanguape até as 

proximidades da capital Natal, ocorre depósitos carbonáticos depositados diretamente sobre o 

embasamento cristalino (Feitosa et al., 2002). A porção superior desses depósitos consiste em 

estratos carbonáticos de plataforma rasa com forte influência de siliciclastos detríticos, cujas 

principais litologias são calcários com siliciclastos, arenitos calcíferos, margas e folhelhos 

(Mabessone & Alheiros 1993). Sobreposto a essa unidade, repousa a Formação Barreiras de 

idade cenozóica, com composição areno-argilosa e os depósitos quaternários (Lucena, 2005).  

Alguns estudos executados em poços e afloramentos das sub-bacias de Canguaretama e de 

Natal, concluíram que os depósitos ali encontrados poderiam ser correlacionados com eventos 

de deposição carbonática da Bacia Potiguar (Lana & Roesner, 1999). 
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Nessa conjuntura, segundo Pessoa Neto et al. (2007) e Córdoba et al. (2007), a Falha 

de João Câmara, no Alto de Touros, representa o limite leste da Bacia Potiguar. Feitosa et al. 

(2002) apresentam, com base em medições elétricas e perfis de poços, uma caracterização 

tectono-estrutural de diferentes feições encontradas ao longo dos limites entre as duas bacias. 

Portanto, o trecho compreendido entre o Alto de Touros (Falha de João Câmara) e o Alto de 

Mamanguape (Falha de Mamanguape) é admitido como zona de transição entre as bacias 

Potiguar e Costeira PB/RN (SEMARH, 1998).  

 

2.1 – Litoestratigrafia local 

A coluna estratigráfica local, apresentada da base para o topo, possui duas sequências: 

Uma não aflorante representada pelo embasamento cristalino e rochas da bacia sedimentar 

mesozóica e outra aflorante representada por rochas e sedimentos cenozoicos (Lucena, 2006). 

 

2.1.1 – Sequência Não Aflorante 

Embasamento Cristalino 

Essa sequência geológica, de idade Proterozoica, é formada por ortognaisses, 

ortognaisses bandados, granodioriticos a graniticos, migmatitos, intercalações de anfibolitos, 

correlacionados ao Complexo Serrinha-Pedro Velho, detectados em perfis de poços da região 

(Bezerra et al., 1993 e Lima et al., 2014). Suas exposições mais próximas, in situ, acham-se a 

oeste da área estudada (Lima et al., 2014). 

Rochas Mesozoicas 

A sequência mesozóica não aflorante é representada por uma unidade arenítica e outra 

carbonática situadas na base e no topo, respectivamente (Costa, 1971) as quais encontram-se 

repousando discordantemente sobre o embasamento cristalino. Esta sequência, também 

denominada infra-Barreiras (IPT, 1982), apresenta uma sequência de arenitos finos a médios, 

bem como lentes calcárias intercaladas na sequência arenítica, a qual é descrita como uma 

sequência de interdigitação das Formações Jandaira e Beberibe (IPT, 1982). A correlação 

estratigráfica dessas duas unidades não é totalmente esclarecida, sendo alvo de discussão entre 

os pesquisadores. Contudo, segundo Lucena (2005), duas hipóteses são normalmente utilizadas: 

a primeira defende a ideia de que estas rochas sedimentares podem ser enquadradas no Grupo 

Apodi da Bacia Potiguar, com suas Formações Açu (arenitos) e Jandaíra (calcários); a outra 

hipótese correlaciona tais rochas sedimentares ao Grupo Paraíba da Bacia Sedimentar Costeira 

Pernambuco-Paraíba, nas suas Formações Beberibe (arenitos) e Gramame-Maria Farinha 

(calcários).   
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2.1.2 – Sequência Aflorante 

Este intervalo estratigráfico corresponde à coluna cenozóica local, a qual é 

representada pelas Formações Barreiras e Potengi de idades neógeno-quaternárias, como 

também a sedimentação quaternária recente, representadas por recifes arenosos, depósitos 

flúvio-marinhos, depósitos antigos, depósitos areno-argilosos, depósitos eólicos, depósitos 

aluvionares de canal e depósitos de mangue (Lima et al., 2014 e Lucena, 2005). Estes 

encontram-se ora capeando as Formações Barreiras e Potengi ou simplesmente representando 

a faixa litorânea (Lucena, 2005). 

  

2.1.2.1 – Formações Barreiras e Potengi 

Formação Barreiras 

Esta formação ocupa a base da coluna estratificada aflorante da região, sendo 

representada litologicamente por rochas argilo-arenosas ou areno-argilosas a conglomeráticas, 

com intercalações argilosas (Lucena 2005). Ainda de acordo com Lucena (2005), essas 

litologias podem ser agrupadas em duas facieis sedimentares: uma areno-argilosa basal e outra 

conglomerática no topo. Considerando informações de poços e averiguações de campo, essa 

formação repousa discordantemente sobre as unidades mesozoicas, além de se mostrar 

predominante na área da bacia do Rio Catu. 

 

Formação Potengi 

De acordo com Nogueira (1982), a Formação Potengi encontra-se disposta sobre a 

Formação Barreiras, sendo constituída litologicamente por arenitos quartzosos de coloração 

amarelo-avermelhada e moderadamente selecionadas. De acordo com a disposição, forma e 

litologia destas rochas sedimentares, foi sugerido uma interpretação paleoambiental de natureza 

eólica, que corresponde à geração de dunas já descaracterizadas (Nogueira, 1982; Lucena, 

1993). 

 

2.1.2.2 – Sedimentação Quaternária 

Recifes arenosos 

Os Recifes arenosos, também conhecidos como beachrocks, ocorrem na forma de 

estreitas faixas paralelas a linha de costa e alinhados segundo a direção norte-sul e são 

observados em vários pontos do Litoral Oriental (Lucena, 2005). Essas formações são 

aproximadamente contemporâneas de algumas gerações de dunas mais antigas da região 

(Lucena, 2005), conforme a atual concepção evolutiva do litoral do RN. Em termos litológicos, 
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é representado por arenitos de coloração escura, de granulometria bastante variada e contendo 

diversos fragmentos de conchas e/ou da Formação Barreiras. 

 

Depósitos flúvio-marinhos 

Os Depósitos flúvio-marinhos (Lima et al., 2014) são constituídos por areias finas a 

médias, siltes e argilas laminados, ricos em matéria orgânica com ocorrência de bioturbações. 

São originados pela ação combinada de processos fluviais e marinhos (litorâneos). Em geral, 

são encontrados em planícies costeiras e em deltas marinhos. 

 

Depósitos antigos (aluvionar e continental) 

De acordo com Lima et al. (2014), os depósitos continentais antigos são constituídos 

por arenito fino a grosso, com grânulos dispersos, matriz areno-argilosa e coloração creme a 

amarelada. Nos níveis conglomeráticos, é comum a presença de fragmentos de crostas 

lateríticas. Apresentam ferruginização incipiente e possíveis registros de icnofósseis. Já os 

depósitos aluvionares antigos são constituidos por conglomerados, arenitos conglomeráticos, 

arenitos e, subordinadamente, finas camadas de argilitos; pouco compactados e com fragmentos 

de crosta laterítica, arenitos, gnaisses, pegmatitos, quartzitos e quartzos dispersos nos níveis 

conglomeráticos. A alteração intempérica é incipiente e estruturas de paleossismicidade são 

frequentes (Lima et al., 2014).  

 

Depósitos areno-argilosos (colúvio-eluviais) 

Também conhecidos como coberturas arenosas (Lucena, 2005), compreendem areias 

quartzosas branco-acinzentadas, moderadamente selecionadas e de granulometria média e 

encontram-se acumuladas na forma de lençóis ou preenchendo depressões localizadas. Esses 

depósitos, por vezes, constituem depósitos conglomeráticos com seixos de quartzo 

predominantes (Angelim et al., 2006). Os colúvios são característicos por sofrerem ação 

gravitacional, alojando-se próximo e/ou na base das encostas. Já os sedimentos que formam os 

depósitos eluviais sofrem retrabalhamento ou são resultados da ação intempérica. Esses 

depósitos são pouco estratificados ou não apresentam estratificação. 

 

Depósitos eólicos  

De acordo com ANA (2012), são areias bem selecionadas, quartzosas, com 

granulometria variando de fina à média que se acumulam a partir da ação do vento. Seus grãos 

são subangulosos a arredondados, podendo ser foscos ou polidos de coloração esbranquiçada. 
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Normalmente, podem se apresentar com direção preferencial SE-NW, devido a direção 

predominante dos ventos na maior parte do ano. Os depósitos eólicos vegetados, também 

conhecido como dunas fixas (Lima et al., 2014), são formadas pela ação eólica dos ventos, 

sendo dispostas diretamente sobre as Formações Barreiras e Potengi, ocupando o extremo 

nordeste da área e partes do Sudeste desta, representando cerca de 8% da área total da bacia 

estudada. Em termos litológicos, são caracterizadas por areias quartzosas bem selecionadas, 

típicas de ambientes eólicos, de coloração amarelo-avermelhada até tonalidades de cinza a 

branco (Lucena, 2005), sendo fixadas por vegetação característica.  Os depósitos eólicos não 

vegetados, representados pelos sedimentos praiais, de acordo com Lucena (1995 e 1997), 

possuem a ocorrência restrita à linha de costa e são caracterizados por arenitos friáveis branco-

amarelados com níveis mais grosseiros na base a arenitos argilosos amarelo-avermelhados 

compactados no topo. 

 

Depósitos aluvionares de canal  

Os depósitos aluvionares de canal (aluviões) aparecem do centro ao nordeste, 

constituindo cerca de 3% da área estudada. Estes depósitos representam, em mapa, os próprios 

terraços dos riachos e do próprio Rio Catu (Lucena, 2005). Litologicamente, as aluviões são 

acumulações de pobre selecionamento, com partículas desde sílticas até matacões, 

predominantemente quartzosas e coloração branco-acinzentada. 

 

Depósitos de mangue  

Os depósitos de mangue ocorrem na desembocadura do Rio Catu, na localidade de 

Cibaúma, os quais são formados por um substrato lamoso de coloração escura, com uma 

crescente percentagem de areia em direção ao domínio de praias recentes, embora esse contato 

não seja estritamente transicional. Segundo Lucena (2005), a origem desses depósitos está 

associada à evolução paleogeográfica de estuários, preenchendo depressões e reentrâncias 

morfológicas, bem como às flutuações do nível do mar e efeito das correntes de marés. Na 

Figura 2.2 é demostrada a coluna estratificada simplificada da região juntamente com a mapa 

geológico. 
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Figura 2.2: Mapa geológico de detalhe (A); Coluna estratigráfica simplificada (B) incluindo unidades geológias aflorantes e não alflorantes da área estudada (Modificado de Lima et al., 2014).
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2.2  – Aspectos tectônicos e estruturais 

O Brasil é um pais com uma das maiores extensões de margem continental do mundo 

que engloba diversos segmentos de bacias sedimentares com características geológicas distintas 

e diferentes graus de conhecimentos tectono-estruturais (Bizzi et al., 2003). Os elementos 

estruturais de uma determinada região organizam-se segundo normas definidas pelos campos 

de tensões atuantes quanto a sua formação, estejam eles arranjados segundo padrão geométrico 

definido ou em distribuição aparentemente caótica (Gabaglia e Milani, 1990). Assim, os 

elementos estruturais básicos estão condicionados à cinemática das placas litosféricas, 

associados ao limite entre elas. Esses limites são classificados como divergentes, convergentes 

e transformantes. Portanto, cada estilo estrutural tem seu habitat preferencial, nos quais falhas 

normais caracterizam os limites divergentes (ambiente distensivo), falhas de empurrão e dobras 

originam-se nos limites convergentes (ambiente compressivo) e falhas transcorrentes ocorrem, 

de preferência, nos limites transformantes (Gabaglia e Milani, 1990). 

Em termos tectônicos distensionais, as regiões de falhas normais e blocos distensionais 

ocorrem nos estágios precoces de evolução de margem divergentes, nos centros de 

espraiamento da crosta oceânica e em algumas regiões intraplaca (Lowell, 1985). Assim, sua 

gênese está ligada ao mecanismo de estiramento crustal em que os esforços mostram a 

componente SIGMA 1 (σ1) na posição vertical e SIGMA 3 (σ3) na posição horizontal (Figura 

2.3). Segundo Gabaglia (1990), o SIGMA 3 assume um papel importante na distensão regional, 

comportando-se perpendicularmente ao trend principal de falhas normais. 

 

 

Figura 2.3:  Representação dos campos de tensões e sua influência na orogênese das bacias sedimentares (Modificado de 

Gabaglia e Milani, 1990). 

A estrutura dos estratos sedimentares das bacias da costa leste do Nordeste mostra um 

comportamento geral do tipo monoclinal com suave mergulho para leste, em direção ao mar 

(IPT, 1982). Os movimentos tectônicos que afetaram o embasamento cristalino brasileiro, em 

particular o nordestino, passou por diversas fases de reativação, destacando-se aquelas 
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ocorridas no Mesozóico e no Neógeno. A gênese das bacias sedimentares que margeiam o leste 

e o nordeste do Brasil está subordinada aos eventos tectônicos finais ora ocorridos, os quais se 

manifestaram através de afundamentos por movimentos verticais ou por basculamento da borda 

continental, proporcionando acumulo de sedimentos (IPT, 1982).   

Na Bacia Costeira PB/RN (Figura 2.4A), esta deformação rúptil neógena é marcada 

por três trends de falhas com direções 040° – 060° (NE-SW), 300° – 320° (NW-SE) e ainda 

350° – 010° (N-S), de modo que os trends de direção nordeste e noroeste são os dominantes 

(Nogueira et al., 2006). Essas falhas são caracterizadas por movimentos transcorrentes e 

normais (Bezerra e Vita-Finzi, 2000), possivelmente associadas à deformação sin-sedimentar 

(Souza et al., 1999). Bezerra et al. (2001) deduziram uma compressão horizontal máxima E-W, 

com início no Neógeno, oblíqua às direções estruturais NE-SW e NW-SE. Esta compressão 

favoreceu a formação de estruturas transcorrentes dextrais e sinistrais, respectivamente. Estes 

autores atribuíram a origem destas estruturas à reativação de zonas de cisalhamento pré-

cambrianas. 

Entretanto, o comportamento cinemático das falhas dentro da bacia e no embasamento, 

em termos de magnitude e direção, pode variar de acordo com a profundidade (Reis et al., 

2013). Segundo os autores, o gradiente de tensão horizontal máximo é menor a profundidades 

mais rasas (inferiores a 2000 m) e está condicionado a um regime de falhas normais, enquanto 

que em profundidades maiores (2500 a 4000 m) foi considerado um gradiente de tensão 

horizontal máximo mais proeminente e um regime de falhas transcorrentes. Portanto, na bacia 

sedimentar costeira PB/RN, condicionada a regime distensional (Bezerra et al., 1993), as 

estruturas geológicas predominantes são de caráter normal.  

Esta tectônica rúptil neógena afeta a Formação Barreiras ao longo da costa brasileira, 

sendo relatada em trabalhos que descrevem evidências de deformação tectônica afetando tais 

depósitos (Lima et al., 1990; Rossetti, 2003; Nogueira et al., 2005). Segundo Bezerra et al. 

(1993), Lucena (1999) e Andrades-filho et al. (2014), o sistema de falhas no litoral leste, nas 

direções NE e NW, incluindo o sistema de fraturas na Formação Barreiras do litoral leste 

potiguar, delimitam grábens e horsts, caracterizando os principais vales da região (Figura 

2.4B), assim como a disposição das sequências estratigráficas quaternárias com direções 

preferenciais. 
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Figura 2.4: Mapa geológico estrutural (modificado de Barbosa et al. 2007 e Bezerra et al. 2014), evidenciando os principais 

trends da região. A Figura 2.4A mostra os lineamentos estruturais (representado por falhas e zona de cisalhamentos) associados 

ao campo de tensão atual (W-L). A Figura 2.4B mostra os principais vales, feições topográficas e redes de drenagens associados 

aos lineamentos regionais. 

Somado a isso, estudos recentes realizados especificamente na área da bacia do Rio 

Catu (Rodrigues, 2011) constataram assinaturas morfotectônicas associadas a esses trends 

regionais. A área do horst do Rio Catu é limitada por dois baixos topográficos (Figura 2.4B) 

aproximadamente nas porções norte e sul e cortada por um rio ao centro (Rio Catu). Na porção 

central da área, possui um relevo predominantemente plano a suavemente ondulado. Segundo 

a autora, através da elaboração de mapa de espessura saturada preliminar provenientes das 

SEV’s, foi possível traçar, a partir de uma análise geomorfológica superficial, alinhamentos 

morfotectônicos preliminares. Esses alinhamentos morfotectônicos representam sinais de uma 

compartimentação estrutural em subsuperfície, possivelmente, resultante dos campos de 

tensões E-W. 

2.3  – Hidroestratigrafia 

No âmbito da bacia da costa leste do Rio Grande do Norte, os trabalhos 

hidrogeológicos desenvolvidos são de caráter mais localizados, embora com detalhamentos na 

região metropolitana de Natal (Lucena, 2005). O Sistema Aquífero Barreiras, também 

conhecido como Dunas-Barreiras (Figura 2.5), se estende por todo litoral leste do Rio grande 

do Norte. Apresenta uma área total de aproximadamente 4.870 Km², limitado a sul pela divisa 

do Estado da Paraíba, a Norte pelo município de Touros, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste 
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pela linha de contato com o embasamento cristalino e/ou com as rochas sedimentares cretáceas 

(IPT, 1982).  Litologicamente, a Formação Barreiras e aquífero homônimo envolve desde areias 

finas e médias na parte superior, até areias grossas próximo a base, às vezes caulínicas com 

grãos de quartzo subarredondados, de coloração creme amarelada a vermelhada (IPT, 1982). O 

limite inferior deste aquífero é o topo da seqüência carbonática mesozóica não aflorante da 

região, a qual foi individualizada nas perfurações como sendo constituído por uma sequencia 

areno-argilosas a argilosas de cimentação calcífera e baixa potencialidade hidrogeológica, ou 

mesmo o embasamento cristalino (Lucena, 2006).  

Na Bacia do Rio Catu, os pacotes sedimentares de domínio restrito, representados 

pelas dunas e aluviões, são denominados de aquíferos secundários. Na porção leste, tantos os 

aluviões, quanto as dunas, conectam-se hidraulicamente com a Formação Barreiras, 

constituindo um aquífero livre, sobreposto ao Aquífero Barreiras localmente semiconfinado 

(IPT, 1982). Particularmente, a bacia possui um índice pluviométrico elevado, bem como altas 

taxas de infiltração e armazenamento decorrentes de sua formação geológica. Estes aspectos 

proporcionam a configuração de importantes reservas hídricas locais e regionais, onde o 

referido sistema aquífero é responsável pelo abastecimento da maioria das cidades da faixa 

litorânea oriental do Rio Grande do Norte (cerca de 80% das cidades), incluindo a capital Natal. 

 

Figura 2.5: Mapa hidrogeológico mostrando o aquífero Dunas-Barreiras (modificado, de Batista, 2007). Perfil de poço 

mostrando a hidroestratigrafia da área estudada.  
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2.4  – Parâmetros hidráulicos 

As análises dos diferentes perfis de poços, assim como interpretação dos ensaios de 

bombeamento realizados, revelam que o Aquífero Barreiras se comporta de forma distinta, de 

sul e para norte (IPT, 1982). Para norte, observa-se que a Sequência Neógena forma um pacote 

sedimentar predominantemente arenoso, com raras intercalações argilosas. Aliado a esse 

aspecto litológico, observa-se uma continuidade hidráulica, a nível regional, de todo esse pacote 

sedimentar, caracterizando-o como aquífero livre, com espessura variando de 5 a 110 m (IPT, 

1982). Já na porção sul do aquífero, o pacote sedimentar que constitui a Formação Barreiras 

apresenta significativas e frequentes intercalações de lentes argilosas, geralmente continuas, na 

sua porção superior. Nas condições acima, o Aquífero Barreiras, a sul de Natal, incluindo a área 

da bacia do Rio Catu, possui características hidráulicas predominantemente livres, embora com 

semiconfinamentos localizados, cuja espessuras variam de 20 a 100 m (Lucena, 2005).   

Em termos de explotação de água subterrânea, o Aquífero Barreiras apresenta valores 

expressivos de vazão para determinadas localidades, sobretudo naquelas de maior espessura de 

sedimentos da Formação Barreiras. Foi observado valores de vazão na ordem de 100 m³/h em 

alguma das captações da região sul de Natal e Parnamirim (Lucena, 2006). Entretanto, também 

foram observados valores reduzidos de vazão explotadas, as quais estão associadas, dentre 

outros fatores, a redução da espessura da Formação Barreiras e à forma de construção e do 

desenvolvimento dos poços mais antigos em relação às novas técnicas de perfuração. Para 

valores de transmissividades hidráulicas, um estudo realizado pelo governo do estado revelou 

valores na ordem de 2,8 𝑥 10−3 a 9,2 𝑥 10−3 m²/s nas mediações entre Natal e São José de 

Mipibú-RN (IPT-1982). 

De acordo com os dados de poços disponibilizados pela Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), é possível observar as variações na característica 

de sequência litológica e na profundidade do substrato hidrogeológico do Aquífero Barreiras, 

definido pela camada calcífera. A Figura 2.6 apresenta um perfil de um poço tubular localizado 

na região da bacia do Rio Catu. 
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Figura 2.6: Perfil litológico-construtivo de poço da região da Bacia do Rio Catu, município de Vila Flor-RN. O arenito calcífero, 

situado a 91 m de profundidade, corresponde ao embasamento hidrogeológico da Formação Aquífera Barreiras, topo da 

sequência carbonática mesozóica não aflorante (Fonte: CAERN). 

 



 

 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica  3. Capitulo – Métodos empregados 

 

3. Capítulo – Métodos empregados 

 

O método adotado neste trabalho fundamentou-se na aplicação conjunta de técnicas de 

caracterização e investigação geológica (litoestratigrafia e tectono-estrutural), hidrogeológica 

(arcabouço hidrogeológico e potenciometria) e geofísica aplicada (eletrorresistividade). Estas 

caracterizações foram realizadas a partir da revisão e atualização de material bibliográfico, 

cartográfico e de produtos de sensoriamento remoto disponíveis sobre o Horst do Rio Catu. 

Tais procedimentos contemplam a elaboração de cartografias geológicas, com ênfase para o 

arcabouço estrutural local e hidrogeológico (potenciometria do Aqüífero Barreiras e mapa de 

espessura saturada), além de perfis hidrogeofísicos. A análise qualitativa da influência da 

estruturação regional sobre o contexto do Aqüífero Barreiras foi efetuada a partir da 

superposição dessas informações, com ênfase no papel das falhas caracterizadas e definição de 

anomalias de espessuras saturadas associadas com transmissividades hidráulicas 

potencialmente maiores. 

No âmbito estrutural, foi realizada uma análise geomorfológica com base nas 

informações hidrológicas e topográficas regionais com intuito de identificar feições definidas 

como alinhamentos morfotectônicos. Esses alinhamentos foram definidos através da 

quantificação de lineamentos topográficos e de drenagens, supostamente relacionados com 

estruturas em subsuperfície. Nessa conjuntura de lineamentos foi possível gerar um mapa 

síntese, demostrando os principais alinhamentos morfotectônicos da área estudada.    

Em termos geoelétricos, os modelos inversos provenientes da interpretação das curvas 

de campo (modelo de resistividade x espessura), em conjunto com dados de poços, 

possibilitaram a elaboração do mapa de espessura saturada e o mapa de resistência transversal, 

através de metodologia geoestatística, envolvendo interpolação de dados pontuais. Ainda 

segundo esse mesmo método, foi possível gerar o mapa da camada limítrofe inferior do aquífero 

com intuito de observar as principais variações do embasamento hidrogeológico e associá-las 

com a estruturação geológica regional. Para averiguação da compartimentação estrutural em 

subsuperfície da bacia estudada, foram elaborados 4 perfis hidrogeofísicos com intuito de 

associar alguns alinhamentos morfotectônicos com possíveis falhas condicionadas a 

caracterização de rejeitos. Finalmente, um modelo 3D na forma de bloco diagrama foi 

elaborado para caracterizar a geometria do aquífero e relacionar ou não com a estruturação 

geológica regional. Abaixo segue o fluxograma adotado (Figura 3.1) no presente trabalho. 
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Figura 3.1: Fluxograma adotado para o presente trabalho. A equação Re=T-R, no fluxograma, está associada ao mapa residual 

obtido por meio da diferença entre o dado topográfico total e o dado topográfico regional. As linhas tracejadas referem-se a 

não dependência da etapa seguinte com a anterior. 

3.1 – Análise Geomorfológica 

Um dos conceitos clássicos para Davis (1899) e Penck (1953), representantes das 

escolas norte-americana e germânica, respectivamente, permitiram o lançamento sucessivo de 

pilares da geomorfologia. Na postura Davisiana, o relevo seria decorrente da estrutura 

geológica, dos processos operantes e do tempo. Já para Penck, as relações estratigráficas dos 

estratos correlatos formados simultaneamente, sua espessura e a forma como foram depositados 

representam registros que têm significados importantes tanto para a geologia, como para a 

geomorfologia, formalizando o conceito de depósitos correlativos na análise das formas de 

relevo. 

Ao longo dos últimos anos, a análise geomorfológica, por meio da avaliação de 

imagens de satélite, permitiu a diversos ramos da ciência incorporar em suas pesquisas, uma 

nova e poderosa ferramenta de auxílio à interpretação e compreensão da dinâmica dos nossos 

recursos naturais (Feitosa et al., 2008). Na área de hidrogeologia, as técnicas de processamento 

digital são cada vez mais aplicadas na identificação de feições geológicas de interesse à 

prospecção de água subterrânea, principalmente quando se faz necessário o conhecimento 

regional do comportamento estrutural (Feitosa et al., 2008).    
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A referida análise foi realizada após a revisão e atualização do material bibliográfico, 

cartográfico e de produtos de sensoriamento remoto disponíveis sobre as proximidades da bacia 

do Rio Catu, destacando-se possíveis lineamentos associados a estruturas geológicas em 

subsuperfície, partindo do pressuposto de que direções preferenciais da rede de drenagens e 

algumas feições topográficas podem estar associadas ao arcabouço geológico estrutural da área. 

Neste contexto, a análise geomorfológica foi realizada a partir de dados de SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission), com intuito de traçar lineamentos topográficos (LT) e lineamentos 

de drenagens (LD). Os LT foram interpretados através do processamento da SRTM no software 

SURFER 9. Já os LD foram processados no software Arcgis 10.1, quantificados e interpretados 

no software Stereonet e apresentados na forma de diagramas de rosetas. 

Em termos conceituais, a definição de LT e LD são retratadas por vários autores. 

Segundo Hudgson (1974), O'Leary et al., (1976), Joshi (1989) e Reeves, (1983) estas estruturas 

são representadas por uma linha do relevo ou feição fisiográfica linear passível de ser mapeada, 

podendo ser simples ou composta, alinhada de forma retilínea ou suavemente curvada, que 

podem refletir fenômenos em subsuperfície, como por exemplo falhas. Os LT são representados 

por vales e cristas lineares de relevo, de tamanho e direções variadas, e muitas vezes ocorrem 

paralelas às direções dos sistemas regionais de falhas. Os LD são representados por cursos de 

água retilíneos e segmentos alinhados de vales com expressões geomorfológicas evidentes. 

Nesta conjuntura, os diagramas de rosetas são comumente adotados pois indicam o número 

total de lineamentos nas diversas direções, a sua frequência e o seu comprimento. Estes 

permitem representar os trends de lineamentos e a identificação das direções estruturais 

predominantes na área.  

3.1.1 – Análise dos dados topográficos 

A análise topográfica foi realizada a partir dos dados SRTM com resolução horizontal 

de 75x75 m (Valeriano e Albuquerque, 2010), com 693.027 data points (X, Y, Z) e processado 

através do modelo estatístico de interpolação kriging. Em termos conceituais, a interpolação 

matricial corresponde a um procedimento matemático de ajuste de função a pontos não 

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

traçar os LT foi gerado um mapa topográfico total com isolinhas espaçadas de 10 m, onde 

permite-se observar, em primeira instância, os principais altos e baixos topográficos da região. 

Neste contexto, para melhor identificação do LT foi necessário separar o mapa topográfico total 

em componentes regionais e residuais.  

O mapa regional (Figura 3.2) foi gerado através da aplicação do filtro passa-baixa (low 

pass) no mapa topográfico total com intuito de evidenciar, dentre outros aspectos, o gradiente 
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regional E-W no sentido da costa. Este filtro opera como um atenuador de altas frequências, a 

fim de realçar a componente regional e suavizar o dado. Para análise dessa suavização foi 

aplicado diferentes parametrizações nas matrizes do filtro (ordem 3, 5 e 9), onde cada uma das 

matrizes incorporou uma maior influência lateral dos dados. 

 

 

Figura 3.2: Processamento dos dados SRTM para traçar os LT. A figura mostra as parametrizações das matrizes utilizando o 

filtro passa-baixa (3x3, 5x5 e 9x9), buscando obter o melhor realce do gradiente regional (E-W). A melhor parametrização 

matricial foi a de ordem 9x9. 

Uma vez adotado o mapa topográfico regional mais apropriado ao longo das matrizes 

testadas (matriz de ordem 9x9), pode-se determinar o mapa topográfico residual. Este mapa 

(Figura 3.3) foi obtido a partir da subtração da componente total em relação à componente 

regional (Res=T-R), com vistas ao realce de eventuais anomalias locais e LT associados à 

continuidade das isolinhas e/ou limites entre altos e baixos topográficos. Esse processamento 

gera flutuações entre valores positivos e negativos a partir do zero, evidenciando os picos de 

anomalias. Desta forma, para cada mapa topográfico regional gerado foi associado um mapa 

residual. 
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Figura 3.3: Processamento dos dados SRTM para traçar os LT no mapa topográfico residual. A figura mostra anomalias 

topográficas locais obtidas através da subtração da componente total e regional. A parametrização de ordem 9x9 mostrou-se 

mais eficaz na identificação de continuidades de isolinhas e altos e baixos topográficos locais. 

As parametrizações do tipo 3x3 e 5x5 para a obtenção do mapa residual não foram 

eficazes na identificação de continuidades de isolinhas e/ou limites de altos e baixos 

topográficos comparados com a parametrização 9x9. Observa-se nos mapas de detalhe da bacia 

do Catu (bordas amarelas) que as continuidades das isolinhas são mais expressivas na matriz 

9x9. Portanto o mapa topográfico residual parametrizado pela matriz 9x9 mostrou-se o mais 

eficaz para traçar os LT.     

3.1.2 – Análise dos dados hidrográficos 

Os estudos relacionados com as drenagens fluviais sempre possuíram função relevante 

na geomorfologia.  A análise da rede hidrográfica pode levar a compreensão e elucidação de 

numerosas questões geomorfológicas, pois os cursos d’água constituem processos 

morfogenéticos dos mais ativos na esculturação da paisagem terrestres (Alcântara e Amorim, 

2005). O estudo dos padrões de drenagem foi assunto amplamente debatido na literatura 

geomorfológica. Segundo Alcântara e Amorim (2005), os padrões de drenagem referem-se ao 

arranjamento espacial dos cursos fluviais, e podem ser influenciados em sua atividade 
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morfogenética pela natureza e disposição das camadas rochosas, pela resistência litológica 

variável, pelas diferenças de declividade, variações no regime climático e pela evolução 

geomorfológica da região.  

Outro fator, não menos importante, que pode influenciar os padrões de drenagens é o 

contexto estrutural da região. As anomalias de drenagens são importantes indicadores para a 

análise estrutural, fornecendo um subsídio à identificação de fatores de origem tectônica 

(Gontijo, 1999 e Bezerra, 1998). A evolução dos sistemas de drenagem diretamente vinculada 

a estruturas geológicas imprimem feições morfológicas específicas (Alcântara e Amorim, 

2005). Segundo esses autores, as drenagens em treliças e retangulares são as mais 

representativas, as quais são compostas por rios principais correndo paralelamente, recebendo 

afluentes subsequentes que fluem em direção transversal, com presença de bruscas alterações 

retangulares no curso das correntes fluviais. Neste caso, a identificação da ocorrência de um 

trecho do canal com fluxo que discorde da declividade regional, sugere a imposição de um 

desvio que pode estar associado a um sistema de falhas que podem, por sua vez, correlacionar-

se a eventos neotectônicos (Bezerra, 1998 e Lucena, 2005).  

   A análise hidrográfica da área de estudo buscou observar anomalias nas redes de 

drenagens, o comportamento padrão dos rios, bem como suas direções preferenciais e delimita-

las através de traços (LD) georeferenciados no sistema SIG. As anomalias das redes de 

drenagens, quando encaixadas nas estruturas, produz feições peculiares tais como: (1) nascentes 

de rios, (2) deflexões abruptas dos canais fluviais, (3) alinhamento de lagoas e (4) alongamento 

de espelhos d'água. Os LD foram traçados a partir da imagem Hillshade (processamento da 

imagem da SRTM, com o qual se evidencia a topografia em forma de sombreamento), onde 

buscou realçar as principais drenagens através da iluminação azimutal e exagero vertical. A 

iluminação azimutal auxilia no realce de estruturas morfológicas que podem estar associadas a 

estruturas tectônicas. A escolha das direções azimutais buscou interceptar as estruturas de forma 

perpendicular, promovendo seu realce. Neste caso, as direções dos principais trends estruturais 

regionais do litoral leste do RN possui caráter NE-SW e NW-SE. Portanto, as iluminações 

azimutais utilizadas para realce foram 0°, 45° e 90°. Para realçar as estruturas internas de uma 

seção geológica ou camadas pouco espessas, é comum modificar a escala vertical em relação a 

escala horizontal. Assim, o exagero vertical também permite evidenciar as estruturas 

morfológicas regionais de forma homogênea. Deste modo, foi adotado o exagero para Z (cota 

altimétrica) de 2x, 10x, 30x e combinados com as iluminações azimutais determinadas (Figura 

3.4). 
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Figura 3.4: Processamento dos dados SRTM no formato Hillshade para maior realce das drenagens regionais em termos de 

iluminação azimutal e exagero vertical. A melhor parametrização foi obtida com Az=0° e Z=10x. 

Para traçar os LD foram geradas 9 figuras (Figura 3.4) no formato hillshade e 

analisadas, simultaneamente, para obter o melhor realce das drenagens. O parâmetro Az=90°, 

tanto para Z=2x, Z=10x e Z=30x não foram eficazes para realce das drenagens e caracterização 

da área de estudo, o qual promoveu inversões de algumas estruturas geomorfológicas. Já o 
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parâmetro Az=45° ressaltou de forma eficaz as drenagens na direção NW, entretanto, mascarou 

as drenagens na direção NE e realçou alguns artefatos (ruídos) da imagem (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Processamento da imagem SRTM no formato Hillshade para realce das drenagens comparando os parâmetros AZ= 

45° e 0°. 

Este fato ocorre devido a direção da iluminação azimutal está no mesmo sentido das 

drenagens. O parâmetro Az=0° foi o mais eficaz evidenciando as drenagens nas direções 

preferenciais NW e NE. Este fato ocorre devido a iluminação azimutal atuar de forma 

transversal (ou semi-transversal) essas drenagens preferenciais. 

 Em termos de exagero vertical, a escolha do melhor parâmetro teve como base o realce 

das drenagens sem extrapolar as feições geomorfológicas naturais. Portanto, o melhor 

parâmetro foi o Z=10x onde evidenciou as características geomorfológicas sem mascarar 

feições hidrogeológicas ou evidenciar possíveis ruídos do processamento ou da imagem. Por 

fim, a melhor parametrização foi obtida com Az=0° e Z=10x, possibilitando ressaltar as 

drenagens, retirar artefatos do processamento e traçar os LD com maior acurácia. 

Após o processamento dos filtros e imagens, bem como a separação das componentes 

regionais e residuais foram traçados lineamentos topográficos (LT) e lineamentos de drenagens 

(LD). Posteriormente, esses lineamentos foram plotados no diagrama de rosetas com intuito de 

observar as direções preferenciais dos lineamentos. O diagrama apresentou trends com direções 



 Influência da Estruturação Neógena no contexto do Aquífero Barreiras 

 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica  3. Capitulo – Métodos empregados 

página 30 

preferenciais NW e NE (vide 4. capítulo). Com intuito de observar o comportamento dos LD 

de forma mais precisa e associa-los as direções preferenciais regionais optou-se por padronizar 

os LD das proximidades da bacia do Rio Catu com mesmo peso. Foi adotado o valor de 200 m 

para cada lineamento, tendo em vista que essa medida é representativa na análise 

geomorfológica em questão. Este valor foi obtido após uma análise das estruturas 

geomorfológicas observadas em imagens de satélite (Software - Google Earth pro) que são 

previamente mensuráveis. Após a padronização dos lineamentos (vide 4. capítulo) foram 

obtidos LD com direções preferenciais NW e NE. 

De posse das informações geomorfológicas (LT e LD) foi possível elaborar um mapa 

síntese com a determinação dos principais alinhamentos morfotectônicos (Figura 3.6). Estes 

alinhamentos foram traçados com base na correlação, continuidade e sobreposição dos LT e 

LD, juntamente com imagens de satélite, observando feições estruturais, cursos de rios, altos e 

baixos topográficos e alinhamentos de lagoas. Dentro deste contexto, os alinhamentos 

morfotectônicos podem representar indícios da compartimentação estrutural da área, 

subsidiando a posterior identificação de falhas locais através da quantificação de rejeitos em 

subsuperfície. 

 

Figura 3.6: Mapa síntese da análise conjunta dos dados LT e LD permitindo a determinação dos alinhamentos morfotectônicos. 
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3.2 – Dados de poços e altimétricos 

Devido à complexidade de identificação de feições litológicas e/ou estruturas 

geológicas usando apenas dados geoelétricos, fez-se necessário a recuperação de dados de 

poços tubulares locados na região da bacia do Rio Catu, junto a órgões públicos (Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH-RN, CAERN, Fundação Nacional 

de Saúde-FUNASA, etc.) e companhias de perfuração privadas. Posteriormente, os mesmos 

foram selecionados e filtrados com base na coerência e precisão das informações. Para isso, 

analisou-se a posição de cada ponto (poço) e sua respectiva localização em um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) específico. Por sua vez, os dados foram coletados em um banco 

de dados virtual, desenvolvido no Departamento de Geofísica da UFRN (DGEF), na plataforma 

Visual Poços PRO (Schlumberger Water Service), observado na Figura 3.7.  

 

Figura 3.7: Plataforma de cadastro de poços (Software Visual Poços PRO - Schlumberger Water Service) 

Em alguns casos, os dados coletados não apresentavam determinadas informações 

inerentes aos poços, dentre as quais a cota altimétrica local. Para sanar esse problema, utilizou-

se um sistema de informações geográficas para aquisição das referidas cotas dos pontos 

cadastrados, utilizando-se imagens de satélite do tipo SRTM as quais disponibilizam gerar 

modelos digitais do terreno. O processamento de tais imagens possibilitou a obtenção de uma 

outra imagem do tipo hillshade, com a qual foi possível gerar isolinhas, representando cada 

cota em seu respectivo plano (curva de nível). A Figura 3.8 representa a imagem hillshade 
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(derivada da SRTM) de todo o Estado do Rio Grande do Norte, onde foram obtidos os valores 

das elevações pontuais (cota) buscadas. 

 

Figura 3.8: Imagem derivada da SRTM (Hillshade), utilizada para coleta de dados altimétricos dos poços da região. 

A obtenção dos dados de altimetria de poços situados nas proximidades da bacia do 

Rio Catu é de importância crucial para a elaboração dos perfis hidrogeofísicos, uma vez que os 

rejeitos de falha são quantificados, dentre outros fatores, com base na variação da profundidade 

do embasamento hidrogeológico, representado pelo topo da camada mesozoica não aflorante 

(arenito/argilito calcífero). Após a coleta dos dados altimétricos e filtragem dos poços da região 

foram selecionados 38 poços tubulares, os quais interceptavam a formação aquífera Barreiras e 

atingiam a unidade calcífera reportada (Anexo II). 

 

3.3 – Eletrorresistividade 

No universo da ciência, a Geofísica, em seu conceito mais amplo, diz respeito ao 

conhecimento das propriedades físicas gerais do nosso planeta terra. Dentre as linhas de 

pesquisas, a Geofísica Aplicada é uma importante ferramenta de investigação em projetos de 

engenharia e geotecnia, avaliação recursos minerais e mananciais subterrâneos, bem como 

avaliação e monitoramento ambiental. Dentre os diversos métodos geofísicos aplicados a 

pesquisa de águas subterrâneas, o método da eletrorresistividade é o mais utilizado.         

De acordo com Orellana (1972) e Braga (2007), o método da eletrorresistividade está 

baseado na determinação da resistividade elétrica dos materiais que, juntamente com a 
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constante dielétrica e a permeabilidade magnética expressam fundamentalmente as 

propriedades eletromagnéticas dos solos e rochas. Os diferentes tipos de materiais existentes 

no ambiente geológico apresentam como uma de suas propriedades fundamentais o parâmetro 

físico resistividade elétrica, refletindo algumas características da geologia de subsuperfície, tais 

como grau de alteração, fraturamento, saturação, além da identificação de camadas geoelétricas 

e de estruturas geológicas sem a necessidade de perfurações. A resistividade elétrica dos 

materiais (solos e rochas) tem como fundamentação teórica a Lei de Ohm (equação 01) (Kearey 

et al., 2009). 

Esta lei expressa que o potencial elétrico (𝑽), possui uma proporcionalidade direta 

entre o produto da corrente elétrica (𝒊), e a resistência elétrica (𝑹). 

 

𝑽 = R . 𝒊                                                       (01) 

 

Já a resistência de um material (𝑹), por sua vez, é dada em função da geometria do 

seu corpo e sua resistividade (𝝆), conforme a equação 02, onde 𝑨 é a seção transversal e 𝑳 o 

comprimento, considerando um corpo cilíndrico e homogêneo: 

 

𝑹 = 𝝆 . (
𝑳

𝑨
)                                                      (02) 

 

Substituindo a equação (02) na equação (01), é possível obter a equação (03) em termo 

de potencial elétrico. Portanto, isola-se a resistividade (𝝆) (Equação 04) para obter em função 

da resistividade do corpo. A razão (L/A) está relacionada ao fator geométrico 𝑲 do corpo. Para 

o caso de uma investigação geoelétrica o fator geométrico varia de acordo com o tipo de arranjo 

(geometria dos eletrodos) utilizado durante a aquisição. 

𝑽 = 𝝆 . (
𝑳

𝑨
) . 𝒊                                                   (03) 

𝝆 = (
𝑽

𝒊
).(

𝑨

𝑳
)                                                    (04) 

Para uma investigação vertical de resistividade é imprescindível entender o 

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

Utilizando a equação 03, é possível medir o potencial elétrico 𝑽 (Equação 05), gerado por uma 
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fonte de corrente, em um determinado ponto localizado a uma distância 𝒓 do eletrodo de 

corrente, onde 𝑨 é considerado como a área de uma semi-esfera (𝟐𝛑𝒓𝟐) (Figura 3.9). 

 

𝑽 = 𝛒 . (
𝒓

𝟐𝛑𝒓𝟐) . 𝒊 = (
𝛒𝒊

𝟐𝛑𝐫
)                                       (05) 

 

Figura 3.9: Ilustração da corrente elétrica sendo aplicada em solo através de um eletrodo de corrente (Azul) e o comportamento 

das linhas equipotenciais (Modificado de Halliday et al, 2012). 

As aquisições geoelétricas consistem na injeção de correntes elétricas artificiais (𝒊) no 

solo através de eletrodos de corrente (AB), sendo as diferenças de potencial resultantes (∆𝑽) 

medidas na superfície através dos eletrodos de potencial (MN). Sendo assim, é possível 

determinar a diferença de potencial entre os eletrodos M e N, como mostra a Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Comportamento das linhas de corrente (azul) e equipotenciais (vermelho) durante uma investigação vertical de 

resistividade, utilizando dois eletrodos de corrente (verde) e dois eletrodos de potencial (vermelho) (modificado de Halliday et 

al, 2012). 
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A partir de diferença entre as medidas de potencial nos eletrodos M e N, em relação aos 

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

∆𝑽 = 𝑽M – 𝑽N                                               (06) 

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

respectivamente), substitui-se a equação (05) nas equações (07) e (08). No caso, 𝑽M
A

 e 𝑽M
B são 

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

respectivamente e, analogamente, para 𝑽N
A

 e 𝑽N
B. 

𝑽M = 𝑽M
A

 + 𝑽M
B  (07)        𝑽M = 

𝛒𝒊

𝟐𝛑
(

𝟏

𝑨𝑴
−

𝟏

𝑩𝑴
) 

𝑽N = 𝑽N
A

 + 𝑽N
B  (08)    𝑽N = 

𝛒𝒊

𝟐𝛑
( 

𝟏

𝑨𝑵
−

𝟏

𝑩𝑵
) 

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

pela equação (09): 

∆𝑽 = 
𝛒𝒊

𝟐𝛑
( 

𝟏

𝑨𝑴
−

𝟏

𝑩𝑴
− 

𝟏

𝑨𝑵
+

𝟏

𝑩𝑵
)                                    (09) 

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

 

𝝆 = (
∆𝑽

𝒊
) . 𝟐𝛑 (  

𝟏

𝑨𝑴
−

𝟏

𝑩𝑴
− 

𝟏

𝑨𝑵
+

𝟏

𝑩𝑵
)-1                          (10) 

 

Onde 𝐤 = 𝟐𝛑 (  
𝟏

𝑨𝑴
−

𝟏

𝑩𝑴
− 

𝟏

𝑨𝑵
+

𝟏

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

depende do arranjo e disposição dos eletrodos. 

Assim, conhecendo-se a intensidade da corrente elétrica utilizada, a diferença de 

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

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

𝛒 = 𝐤 (
∆𝑽

𝒊
)                                                (12) 

   

Dentre as técnicas existentes na metodologia da eletrorresistividade, neste trabalho 

utilizou-se a técnica de sondagem elétrica vertical (SEV) e arranjo de eletrodos do tipo 

Schlumberger.  
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3.3.1 – Técnica da sondagem elétrica vertical 

O levantamento da eletrorresistividade pode ser realizado utilizando-se três técnicas: 

Sondagem Elétrica Vertical (SEV), Caminhamento Elétrico (CE) e Perfilagem Elétrica (PERF). 

Essas são diferenciadas a partir dos procedimentos de campo no sentido de se obter o parâmetro 

físico a ser estudado (variações de resistividade das rochas), ou seja, na disposição dos eletrodos 

na superfície do terreno ou interior de furos de sondagens. As SEV e CE são efetuadas a partir 

da superfície do terreno obtendo variações verticais e horizontais de resistividades aparentes, 

respectivamente. Já a PERF é efetuada no interior de furos de sondagens (Kearey et al, 2009).  

A sondagem elétrica vertical (SEV) permite investigar as variações de resistividade 

em função da profundidade, desde que o modelo de camadas planas e paralelas seja válido para 

a área em estudo (Orellana, 1972). A profundidade de investigação depende de fatores como 

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

eletrodos, dentre outros. Na SEV, os eletrodos são deslocados simetricamente em relação a um 

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

do ponto. À medida que aumenta a distância entre os eletrodos de corrente (AB) comumente 

aumenta também a profundidade de investigação. Como resultado da SEV, pode-se obter uma 

curva de resistividade aparente em função da abertura de eletrodos (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11: Esquema geométrico para técnica da sondagem elétrica vertical (SEV). A figura 3.11A mostra a disposição dos 

eletrodos em função da profundidade. A figura 3.11B representa o resultado da SEV em formato de curva de resistividade 

aparente. 

3.3.1.1 – Arranjo Schlumberger 

O arranjo do tipo Schlumberger, empregado principalmente em SEV’s, é 

moderadamente sensível a variações verticais e horizontais de resistividade, sendo bastante 

utilizado em investigações geológicas mais complexas. Este arranjo é configurado através de 4 

eletrodos, disposto em linha, sendo os eletrodos de potencial (MN) colocados entre os eletrodos 

de corrente (AB) e distribuídos simetricamente em relação ao ponto central. A distância MN 

deve ser menor que AB/5.  
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Após a disposição dos eletrodos, uma corrente elétrica é injetada diretamente no solo 

por meio do eletrodo de corrente (AB), obtendo uma resposta na forma de diferença de 

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

corrente (AB) tende a um aumento gradual, visando investigar diferentes profundidades. 

Após o registro dos valores de corrente elétrica e diferença de potencial é possível 

estimar a resistividade aparente do meio estudado. Para o cálculo da resistividade aparente no 

arranjo Schlumberger (Figura 3.12), utiliza-se o fator geométrico 𝐊𝒔 (equação 13) partindo da 

equação 11 com base no esquema abaixo: 

 

 

Figura 3.12: Esquema geométrico do arranjo Schlumberger. 

 

Onde “a” é a distância entre o eletrodo M e o eletrodo N, e “b” é a distância entre os 

eletrodos A e M e entre os eletrodos B e N. 

 

𝐊s=[
2π

(
1

𝐴𝑀
)−(

1

𝐵𝑀
)−(

1

𝐴𝑁
)+(

1

𝐵𝑁
) 

]=[
2π

(
1

𝑏
)−(

1

𝑎+𝑏
)−(

1

𝑎+𝑏
)+(

1

𝑏
) 

]=[
2π

(
2

𝑏
)−(

2

𝑎+𝑏
) 

]={
2π

⌈
2𝑎+2𝑏−2𝑏

𝑏(𝑎+𝑏)
⌉ 
}=[

2π
2𝑎

𝑏(𝑎+𝑏)
 
]= 

2πb(a+b)

2𝑎
 

 

𝐊s = 
𝛑𝐛 (𝐚+𝐛) 

𝒂
                                                                      (13) 

  Portanto, a resistividade aparente utilizando o 𝐊s é dada pela equação 14: 

 

𝝆s = 
𝛑𝐛 (𝐚+𝐛) 

𝒂
. (

∆𝑽

𝒊
)                                                     (14) 

 

3.3.2 – Procedimentos de campo (Coleta de dados) 

O levantamento geoelétrico foi realizado em locais de topografia plana para permitir 

uma abertura de eletrodos compatível com a profundidade de exploração. Os locais 

selecionados para realização das SEV buscaram suprir a ausência de informações de poços, e 

quando existentes, não eram suficientes. Foram escolhidos os locais onde não houvesse fluxo 
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de pessoas e animais a fim de evitar acidentes e danos aos equipamentos. Foi feito um 

levantamento nas proximidades dos locais de aquisição observando a presença de ásteres ou 

aterramentos que gerassem fuga de corrente elétrica e produzissem ruídos e, consequentemente, 

interpretações equivocadas. As resistências de contato foram reduzidas com o uso de água 

salgada em torno dos eletrodos, além de realização de limpezas periódicas dos mesmos.  

Devido à ausência de perfis elétricos de poços, que revelassem os valores de 

resistividades in situ dos diversos horizontes estratigráficos locais, adotou-se a estratégia de 

executar sondagens elétricas de “calibração”, adjacentes a poços de perfis estratigráficos 

conhecidos. Na sondagem de calibração é definido o número de camadas e fixados os valores 

de suas espessuras no modelo geoelétrico (informações estas obtidas a partir do perfil do poço), 

estimando-se os valores de resistividade das camadas do modelo, de maneira a ajustar a curva 

interpretada à curva de campo. Assim, obtêm-se um modelo geoelétrico (resistividade x 

espessura) com vínculos litoestratigráficos e hidrogeológicos incorporados, que subsidia a 

interpretação quantitativa das demais sondagens elétricas verticais. A calibração, realizada por 

Lucena (2005), foi realizada no poço tubular 15, (vide 4. Capítulo) situado na Fazenda Santa 

Rita localizada na Bacia do Rio Catu (UTM 265281mE e 9302811mN, WGS84 zona 25s).  

Em alguns casos, foi necessário a utilização da técnica da “embreagem” (Orellana, 

1972) conforme a diminuição da precisão de leituras de diferença de potencial, frente às 

aberturas de eletrodos de corrente relativamente elevadas associadas. De acordo com Braga 

(2007), a técnica da “embreagem” consiste em aumentar a separação entre os dois eletrodos de 

corrente e realizar duas leituras da diferença de potencial (uma com o espaçamento MN inicial 

e outra com um espaçamento MN maior). Após essas duas leituras, passa-se para o espaçamento 

AB seguinte, no qual, novamente, realizam-se duas leituras de potencial, com os mesmos 

espaçamentos de MN anteriores. No gráfico a embreagem é representada por dois segmentos 

de curva, aproximadamente paralelos. Tais mudanças são necessárias para melhorar a relação 

sinal/ruído e permitir a identificação de efeitos de variação lateral de resistividade nas 

proximidades dos eletrodos de potencial (Lucena, 1999). 

O equipamento utilizado na aquisição geoelétrica foi um resistivímetro tipo GeoTest 

RD-300B, fabricado pela GeoTest Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 

Este equipamento possui características que minimizam a instabilidade das leituras devido aos 

fenômenos de polarização de eletrodos, além de efetuar uma filtragem eletrônica no sinal, o que 

atenua os ruídos provocados por correntes telúricas e linhas de transmissão. Foram mantidas 

adequadas as distâncias entre os cabos de recepção e transmissão de forma a controlar os ruídos 

oriundos de possíveis induções eletromagnéticas. 
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Ao final do levantamento geoelétrico, foram realizadas 16 SEV (Anexo I) as quais 

foram interpretadas no software IPI2win (Geoscan-M Ltda), versão 2.1 (Bobachev et al., 2000), 

com intuito de obter modelos inversos de resistividades x espessura, considerando os vínculos 

provenientes da calibração geoelétrica e informações de poços locais.  

 

3.3.3 – Equivalência elétrica 

A ambiguidade de natureza intrínseca ao método geoelétrico, pode permitir diversas 

soluções para as curvas de sondagem elétrica vertical, gerando dificuldades na etapa de 

interpretação das mesmas, especialmente quando se objetiva determinar os horizontes 

geoelétricos e correlaciona-los com a litologia do meio geológico investigado (Feitosa, 2008). 

Assim, diversas situações geológicas podem corresponder a respostas geoelétricas equivalentes 

decorrente do carácter ambíguo e não unicidade da solução do problema inverso (Orellana, 

1972 e Koefoed, 1979), além do limite de distinção entre estratos geoelétricos associado aos 

erros e ruídos diversos naturais e da aplicação da técnica. Nesse contexto, as ambiguidades 

geoelétricas são principalmente ocasionadas por dois fenômenos: Supressão e Equivalência de 

camadas. De acordo com Orellana (1972), a supressão pode ocorrer quando uma camada muito 

delgada, relativamente à sua profundidade de ocorrência, cuja resistividade é intermediária com 

relação às suas camadas limítrofes sobrejacente e subjacente, pode exercer pouca influência na 

curva de sondagem elétrica de campo, tornando difícil sua detecção. A equivalência elétrica 

decorre do fato de que diferentes configurações litológicas e geoelétricas podem gerar curvas 

de campo ou respostas geoelétricas bastante semelhantes entre si, oriundas das inúmeras 

relações que podem existir entre as espessuras e resistividades dos horizontes estratigráficos. 

Portanto, a equivalência elétrica está relacionada com os parâmetros de Da Zarrouk 

denominados Resistência transversal (T) e Condutância longitudinal (S). Neste estudo, foi 

utilizado apenas o parâmetro T. 

 

3.3.3.1 – Resistência Transversal 

Considere um corte geoelétrico vertical em camadas plano-paralelas e suponha que 

este corte seja submetido a uma corrente elétrica fluindo normalmente às camadas. Estas se 

comportarão, então, como condutores em série e a resistência elétrica total do corte será a soma 

das resistências individuais de cada camada. Considere o corte como um prisma vertical de 

seção quadrática unitária de lados iguais (Figura 3.13). 
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Figura 3.13:  Modelo teórico de prisma vertical representando as camadas geoelétricas (modificado de Orellana, 1972) 

A equivalência em T, ou resistência transversal, é comumente verificada nas curvas de 

resistividade aparente (Orellana, 1972), com feições morfológicas côncavas e convexas, onde 

a camada intermediária pode-se comportar como mais resistiva que as camadas adjacentes (ρ1 

< ρ2 > ρ3) ou sendo mais condutiva que as adjacentes (ρ1 > ρ2 < ρ3). Portanto, a resistência 

transversal total para um conjunto “n” de camadas é dada pela equação 14: 

𝑇 = ∑ 𝐸𝑖𝜌𝑖

𝑛

𝑖=1

   

Onde Ei e ρi são as espessuras e resistividades elétrica da camada investigada i, 

respectivamente. 

A cartografia geoelétrica (mapa de resistência transversal) para o caso em questão 

buscou correlacionar altos valores de resistência transversal com o mapa potenciométrico da 

bacia e associa-los às áreas promissoras para explotação de água (vide 4. Capítulo). Esta 

correlação prevalece considerando os altos valores de espessura saturada associados a locais de 

maior espaçamento nas linhas equipotenciais do mapa potenciométrico.  

 

3.3.4 – Processamento dos dados 

Geoelétricos 

Após a aquisição dos dados de campo, a interpretação das curvas de resistividade 

aparente deve ser realizada obedecendo aos fundamentos que regem a aplicação desta técnica, 

ou seja, a utilização deve ocorrer em áreas nas quais a distribuição do parâmetro físico no 

subsolo corresponda, com razoável aproximação, aos modelos dos meios estratificados. Desta 

forma: 

(14) 
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 i. O subsolo é constituído por uma sequência de camadas com espessuras (Ei) finitas, 

excetuando-se a última que é dada como infinita; 

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

caracterizada por uma resistividade (ρi); 

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

terreno. 

Os dados geoelétricos passaram por um processo de inversão matemática, o qual 

consiste em obter um modelo teórico que se ajuste bem aos dados observados. Em termos 

conceituais, o método de inversão busca encontrar um modelo com respostas que estejam 

compatíveis com os dados medidos. De acordo com Ward (1990), o método consiste em 

calcular uma curva teórica (modelo) e compará-la com a curva de campo (dado medido). Para 

um mesmo conjunto de dados há uma grande variedade de modelos cujas resistividades 

calculadas se aproximam dos valores medidos. Consequentemente, a inversão pode convergir 

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

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

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

campo e imagens de satélite, informações obtidas a partir dos dados de poços e o conhecimento 

prévio da geologia da região. Desta forma, o modelo geofísico inverso ressalta o número de 

camadas geoelétricas, associadas a estratos geológicos, a partir da variação do parâmetro físico 

resistividade (𝝆) em função da profundidade.  

As interpretações dos dados de campo foram realizadas com o software IPI2Win 

(Geoscan-M Ltda), versão 2.1 (Bobachev et al., 2000), que fornece, em última análise, modelos 

de “resistividades elétricas x espessuras”. Este software é projetado para realizar inversões 

unidimensionais dos dados de resistividade aparente, utilizando a técnica de mínimos 

quadrados, onde são comparados os valores observados de 𝝆a (resistividade aparente) versus 

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

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

De posse a inversão geoelétrica, é obtido uma curva teórica ajustada à curva de campo 

e um modelo de camadas geoelétricas com horizontes geoelétricos de interesse. Para o estudo 

hidrogeológico, foi considerado como zona não saturada, zona saturada e embasamento 

hidrogeológico. Vale ressaltar que nem toda camada geoelétrica corresponde a uma camada 

geológica. Assim, um arenito, por exemplo, pode ser representado por duas camadas 

geoelétricas distintas, uma condutiva (arenito argiloso ou saturado em água) e outra resistiva 

(arenito não saturado).    
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A interpretação das camadas geoelétricas a partir de modelos geoelétricos partiu do 

melhor ajuste entre curva interpretada (vermelha) e a curva de campo (preta) por meio da 

técnica da tentativa e erro (Figura 3.14). Neste ajuste, considerando o fenômeno da 

equivalência, foi observado que variações de espessura acima de 5 m, para mais ou para menos, 

prejudicava o ajuste do modelo à curva de campo. Portanto, admite-se um erro de 5 m nas 

interpretações dos valores de espessura saturada.    . 

 

Figura 3.14: Interpretação de modelo geoelétrico utilizando o software IPI2win. A curva (em preto) representa os dados 

discretos de campo; a curva vermelha representa as resistividades teóricas obtidas pela modelagem inversa; a linha azul 

representa as camadas geoelétricas. Na parte superior direita, encontra-se o modelo geoelétrico interpretado, onde o número de 

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

respectivamente. 

Topográficos 

Após a análise e interpretação dos dados geomorfológicos e geoelétricos permitiu-se 

a elaboração de mapas temáticos através de processo de interpolação e gridagem no software 

SURFER. Essas interpolações serão aplicadas em dados distintos como profundidade de 

camadas, dados de espessura e dados geoelétricos. Para dados de espessura e geoelétricos a 

interpolação direta foi eficaz, pois as informações inseridas no processo são representadas por 

pacotes em subsuperfície, sem interferência topográfica. Já as interpolações para dados de 

profundidade devem ser consideradas o efeito da topografia. 

Considere a interpolação direta de dados altimétricos (Figura 3.15A) para identificar a 

anomalia de uma camada geológica localizada em uma profundidade de 100 m (ponto 1) em 

relação ao nível do mar. No próximo ponto (2), considere agora que está mesma camada oscilou 

para 130 m de profundidade em relação ao nível do mar. Na interpolação dos dados será 

identificado um aumento na profundidade da camada investigada nas proximidades do ponto 2. 

Isto ocorre, naturalmente, se a área estudada for totalmente plana. Agora, considere a mesma 
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interpolação para os mesmos pontos citados, contudo considerando uma área de topografia 

irregular (Figura 3.15B). 

 

Figura 3.15: Modelo teórico para correção topográfica. 

    Observa-se na Figura 3.15B, que apesar dos valores de profundidade do ponto 2 ter 

aumentado em relação ao ponto 1, em termo de investigação in situ, no perfil geológico a 

profundidade do topo da camada 2 não apresentou oscilação. Isso deve-se a influência da 

topografia em termo de profundidade, pois neste caso, a camada 1 aumentou sua espessura. 

Portanto, as interpolações de dados para investigação de profundidade de camadas devem ser 

consideradas a cota topográfica de cada ponto e subtraída da profundidade da camada 

investigada, evitando assim falsas anomalias.  

A integração de dados topográficos e geoelétricos, juntamente com os dados de poços 

tubulares da região em estudo, possibilitou a criação de mapa do embasamento hidrogeológico, 

mapa de espessura saturada, mapa de resistência transversal, e a elaboração de 4 perfis 

hidrogeofísicos, identificados como A-A’, B-B’, C-C’ e D-D’ (vide 4. Capítulo). Ressalta-se 

que os perfis foram elaborados e planejados de forma a interceptar direções preferenciais de 

alinhamentos morfotectônicos previamente caracterizados na área. Por fim, buscou-se um 

detalhamento do mapa geológico da área bem como uma correlação do mapa potenciométrico 

com a cartográfica geoelétrica com intuito de selecionar alvos promissores para locações de 

poços. Nessa conjuntura dos dados, foi possível elaborar um bloco 3D para o reconhecimento 

geométrico do aquífero e correlação entre feições geomorfológicas e estruturas neotectônicas. 
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Abstract 

The geometric characterization of aquifers has been increasingly required in the well 

rent. In these studies, hydraulic parameters such as flow and hydraulic transmissivity are 

related, among other factors, with the thickness of the aquifer, emphasizing the importance of 

regional hydrogeophysical characterization.  In this context, this research identifies neogene 

faults in the Barreiras Aquifer using hydrogeophysic data, in a coastal basin in northeastern 

Brazil. The methodology used was based on remote sensing techniques using the shuttle radar 

imagery, analysis of well profiles, and geolectric inverse models “thickness x resistivity”, from 

sixteen geoelectrical soundings. The joint analysis of the geomorphological data enabled the 

development of a synthesis map with the characterization of morphotectonic alignments mainly 

trending N50º-60ºE and N40º-60ºW. Some of these alignments were characterized as faults by 

measuring throws in hydrogeophysical profiles. These throws are around 10 - 44 m. The highest 

values are located in the northeastern portion of the area, reflecting the direct association 

between satured thickness and neogene faults. Additionally, a transverse electric resistance 

cartography, associated with local potentiometric data, identified the most promising areas for 

future water explotation. The latter are situated in the northeastern portion of the area, with the 

same transverse resistances or more than 40000 Ohm.m². We conclude that Neogene faults 

control aquifer geometry in a coastal basin, northeastern Brazil. 

 

 

Keywords: Neogene fault compartmentalization; aquifer geometry; hydrogeophysics; Barreiras 

Aquifer- Brazil. 

 

4.1 – Introduction 

The geometric characterization of sedimentary aquifers has been increasingly required 

in the well rent studies needed for the supply of urban and rural communities. The search for 

factors that influence aquifer thickness and geometry has become essential in reservoir 

modeling and identification of the most promissing areas. The geological environment and its 

geological tectonic structure among the most important factors affecting the geometry of 

aquifers (Burazer et al. (2010); Pilli (2012); Diaz et al. (2014). highlights. 

A few conceptual models demonstrate the influence of lithology, hydrological 

basement, and faults through the physical properties associated with the porosity and 

permeability (Figure 4.1) (Burazer et al. 2010). In tectonic-structural terms, structures such as 

grábens and horsts can influence the aquifer geometries by changing the thickness of saturated 
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bodies (Diaz et al. 2014). In addition, faults also play an important role in hydraulic 

transmissivity, acting either as a barrier slowing the flow of water or as conduits between 

aquifers (Pilli 2012). However, despite the fact that the relationship between faults and aquifer 

geometry has already been established for some areas, more study cases are needed to fully 

understand the role of faults on aquifer properties. 

 

Figure 4.1: Proposed conceptual model of aquifer geometry influenced by topography: (a) influence of topography (b) influence 

of hydrological basement (c) and (d) influence of fault in a hosrt and graben strcuture (adapted from Burazer et al. (2010). 

In studies that present the influence of faults on aquifers have been developed over the 

past years in sedimentary basin in Brazil. These studies as, emphasize the influence of regional 

geological structures on the petrophysical (Balsamo et al. 2013) and hydrogeological context 

(Lucena et al. 2013) in Miocene and Quaternary sedimentary units. The basins of the eastern 

coast in northeastern Brazil exhibit faults with several trends, some of which represented by 

boundaries of horsts and grábens (Bezerra et al. 2008).  

In this context, the primary objective of this study is to characterize the geometry of 

Barreiras Aquifer and its relationship with regional tectonic structures.  Secondarily, we sought 

to identify the most promising areas in terms of hydraulic transmissivity associated with 

positive anomalies of saturated thickness. We assumed that the variations of saturated thickness 

may be associated with the presence of neotectonic faults in the hydrogeological basement, 

which also affect the stratigraphic units overlapped this basement, particularly the Barreiras 

Formation.  
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Our study area is the River Catu basin (Figure 4.2), located in a coastal sedimentary 

basin in northeastern Brazil, extending between parallels 6º10’ / 6°15’ and meridian 35º00' / 

35°15’. In geomorphological terms, the Catu Basin is located on a plateau in a topographic high 

and bordered by two valleys represented by Curimataú (south) and Jacú (north) rivers.  

Due to the absence of wells profiles information that covered the entire study area, we 

used the electrical resistivity method to fill those gaps in terms of hydrostratigraphic 

characterization. Additionally, we used transverse resistance a geoelectrical parameter 

discribed  by Orellana (1972), as indicative of hydraulic transmissivity in sedimentary aquifers 

(Utom et al. 2012). 

 

Figure 4.2:  Location of study area in the Catu river basin with wells and geoelectral soundings. Inset: The eastern part of the 

South American continent and northeastern Brazil. 

4.2 – Geological setting 

The study area comprises a sedimentary coastal basin formed during the breakup of 

Pangea in the Cretaceous (Moulin et al. 2011; De Castro et al. 2012). These sedimentary basins 

exhibit a monoclinal geometry with gentle dip towards the ocean (Bezerra et al. 2014). The 

region is composed of a crystalline basement, which is capped by Cretaceous, Miocene, and 

Quaternary units (Rossetti et al. 2011). The Archean and Proterozoic crystalline basement 



 Influência da Estruturação Neógena no contexto do Aquífero Barreiras 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica    4. Capitulo – Artigo indexado 

página 48 

(granites, gneisses, and migmatites) and the Cretaceous sandstone (Açu Formation) and 

limestone (Jandaíra Formation) do not outcrop in the Catu river basin. The top of the Cretaceous 

sequence is marked by a mudstone with carbonate cement (Lucena 2005).  In the detailed 

geological map (figure 4.3), the study area is mostly composed of the Miocene Barreiras 

Formation, mainly composed of sandstones to clayey sandstones with clayey intercalations, and 

minor layers of conglomerates. Quaternary sedimentary units cap the Barreiras Formation and 

are comosed of aeolian, alluvial, and mangrove deposits (being the oldest fixed by vegetation), 

sandy-clay, marine and fluvial-marine sediments (Rossetti et al. 2011; Lima et al. 2014). 

 

Figure 4.3: Geologic map of study area (A); Local stratigraphic chart with geological units of Miocene-Quaternary age 

(outcropping units), and Archean-Proterozoic and Cretaceous units (non-outcropping units) of the study área (B) (adapted from 

Lima et al. 2014). 

The crystalline basement in the region exhibits several steeply dipping ductile shear 

zones, which were reactivated as strike-slip and normal faults in the Cretaceous and again in 

the Neogene-Quaternary coast (Bezerra et al. 2014; Lima et al. 2014).  

The Neogene faults trends mainly 040° – 060° (NE-SW), 300° – 320° (NW-SE) and 

350° – 010° (N-S) (Bezerra et al., 2014; Lima et al., 2016). These structures are characterized 

by transcurrent and normal movements, associated with syn-sedimentary deformation resulting 

from a maximum horizontal E-W-oriented compression, starting in the Neogene period 

(Bezerra et al. 2001). This compression favored the formation of dextral NE-SW-and sinistral 
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NW-SE-striking strike-slip faults, respectively. These faults resulted in a general horst and 

graben structures along the coast, which are the target of the present study. 

 

4.3 – Regional hydrogeological features 

The Barreiras Aquifer System is one of the main water sources of the Brazilian coast. 

It encompasses Miocene sandstone deposits along more than 5000 km of coastal areas from 

latitude 05º N to latitude 20º S (Rossetti et al. 2013). The lower limit of the aquifer is the top of 

the Cretaceous carbonate unit, which does not outcrop in the study area. This layer is composed 

of sandy-clay sediments to clay with calcareous cementation and low hydrogeological potential, 

or even the crystalline basement (Lucena et al. 2013). The Barreiras Aquifer exhibits variable 

hydraulic conditions, although with a predominance of free hydraulic character and semi-

confinements in the study area (Lucena 2005).  

In terms of groundwater exploitation, the Barreiras Aquifer show flow values in the 

order of up to 140 m³/h in some abstractions from the southern region to the north of the study 

area (Lucena 2005). However, reduced values of exploited flows also occur, which are 

associated, among other factors, to the reduced thickness of the Barreiras Formation. Values of 

hydraulic transmissivity reported by Lucena (2005) are 2.8 𝑥 10−3 to 9.2 𝑥 10−3 m²/s in the 

study area and surrounding region. In the area of River Catu basin, particularly, values of the 

order of 2.63 𝑥 10−3 to 3.3 𝑥 10−3 m²/s for hydraulic transmissivity (T) and 5.98 𝑥 10−5 to 

7.58 𝑥 10−3 m/s for hydraulic conductivity (K) were reported, considering a saturated average 

thickness of 40 m (Monteiro 2015). 

The potentiometric map of the area (Figure 4.4), adapted from Monteiro (2015), 

exhibits a main flow from west to east, toward the coast line, in addition to other secundary and 

converging towards the Catu River, featuring a natural discharge of the aquifer and extensive 

interaction with the surface drainage. The maximum and minimum hydraulic gradients are 

observed in the central and northeastern part of the basin area, with values of 16.6 𝑥10−3 and 

0.83 𝑥10−3m²/s, respectively (Monteiro 2015). A lithological and constructive profile of a well 

in the study area is also shown in Figure 4.4B, highlighting the sequence of sandy rocks with 

fine to medium grain size, and the hydrogeological basement represented by mudstones with 

carbonate cement at 64 m depth. Hydraulic conductivities values of the order of 10−3 m/s are 

also cited by Lucena et al. (2016) in other aquifers of sandstone nature nearby of the reported 

area. 
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Figura 4.4: Potentiometric map of River Catu Basin (A), adapted from Monteiro (2015). Hhydrostratigraphic profile of well 

38, located in the northeast part of the study area (B). The hydrogeological basement is situated 64 m and is composed of 

mudstone with carbonate cement. 

4.4 – Methodology 

We carried out a geomorphological analysis in the Catu river basin and its surrounding 

area taking into account the regional geology to obtain a detailed morfotectonic map of the 

study area. We identified lineaments associated with geological structures on the assumption 

that the main directions of the drainage network and some topographic features are associated 

with faults. In this context, we used the Shuttle Radar Topography Mission data - SRTM 

(Valeriano and Albuquerque 2010) to draw topographic and drainage lineaments. The choice 

of this methodology came from the reduced number of outcrops, including information about 

fault kinematics that would enable better detail of features associated with the structural 

framework. The topographic lineaments were interpreted through processing SRTM data with 

the use of graphics, geostatistical interpolation and a GIS software. The drainage lineaments 

were quantified and presented in form of rose diagrams.  

The topographic analysis was performed from the SRTM data with horizontal 

resolution of 75 x 75 and processed using the kriging statistical model interpolation (Christakos 

2000). A total topographic map with contours spaced 10 m was generated to trace the 

topographic lineaments. In this context, we made a regional and local topographic map to 

identify the topographic lineaments. The regional map was generated through applying a low- 

pass filter to the total topographic data to demonstrate, among others aspects, the regional E-W 
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gradient towards the coast. This filter attenuates high frequencies to smooth the data. Different 

parametrization filter arrays (order 3, 5 and 9) were used for a better data smoothing. The 

residual map was obtained from the subtraction of the total component in relation to regional 

component (Res = T-R) to highlight some local anomalies and topographic lineaments 

associated with isolines continuity and/or boundaries between topographic highs and lows. This 

process generates fluctuations between positive and negative values from zero, outlining 

anomaly peaks. Thus, a residual map was associated with each regional topographic map. 

We used the analysis of hydrographic data to identify anomalies in the drainage 

networks, the standard river behavior, as well as their main directions, and check the 

combination of these features with the fault orientation and occurrence. Anomalies of the 

drainage networks, when embedded in the structures, produce peculiar features such as: (1) 

river springs, (2) abrupt deflections of fluvial channels, (3) alignment of lagoons and (4) 

stretching water mirrors. The drainage lineaments were drawn from a hillshade image of the 

SRTM data (processing to evidence of topography in the form of shading). Thus, we highlighted 

the main drainages using azimuthal illumination and vertical exaggeration. The azimuthal 

illumination helps to point out morphological structures that may be associated with faults. The 

azimuth directions were choosed to image structures orthogonaly and enhance their geometry. 

The vertical exaggeration also contributed to the enhancement of morphological structures. The 

illumination azimuths were 0°, 45°, 90° and the vertical exaggerations were 2x, 10x, and 30x. 

In geophysical terms and in respect to the electrical resistivity method, we used the 

vertical electrical sounding technique (VES), with the Schlumberger electrode array. Sixteen 

VES were executed, which allowed investigating the resistivity variations as a function of 

depth. In this context, we applied a flat and parallel layers model, consistent with the geology 

of the study area, and the following conditions after Orellana (1972): (1) the subsoil consists 

of a sequence of layers with finite thickness (Ei), except the last one, which is assumed as 

infinite; (2) each layer is assumed to be electrically homogeneous and isotropic, characterized 

by a constant resistivity (ρi); and (3) the bounded interfaces between the layers are flat and 

horizontal, and parallel to the Earth surface. 

The locations of VES sought to fullfill the lack of subsurface information from wells 

profiles. Interpretations of VES were performed using the IPI2Win software (Bobachev et al. 

2000) which provides "resistivity x thickness” inverse models, enabling the identification of 

absolute values for saturated and unsaturated thicknesses.  

Due to the absence of electric well logs that reveal the resistivity in situ values of the 

various stratigraphic layers, we considered the calibration of geoelectric models using electrical 
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soundings carried out by Lucena (2005) in the Barreiras Aquifer. These soundings were 

performed adjacent to wells with known stratigraphic profiles. This procedure allowed the 

definition of representative values of the different hydro-stratigraphic horizons to support the 

quantitative interpretation of other vertical electrical soundings (Miller, 2015). 

The resistivity x thickness models of VES allowed the measurement of transverse 

electrical resistance (Orellana 1972), subsequently interpolated to obtain a transverse electrical 

resistance map. These values are obtained by the product of the thickness and their resistivities 

(Orellana 1972), considering the saturated zone, with the higher results associated with more 

substantial hydraulic transmissivity (higher thickness and/or resistivity compatible with layers 

of sandy sediments).  

The inverse models obtained with the interpretation of VES were added to the 

information available from well profile to perform the structural characterization of the area. 

We selected wells that had complete lithological and constructive profiles, reached the 

hydrogeological basement of the Barreiras aquifer (sandstone or calciferous sandstone). 

The integration of geoelectric and topographic data, together with data from wells 

enabled us to prepare maps of hydrogeological basement, saturated thickness, tranverse 

resistance, and four hydrogeophysical profiles. The profiles were elaborated and planned in 

order to roughly orthogonal intercept the morphotectonic alignments. The altimetric values 

used in the profiles were obtained from SRTM images and corrected to the mean sea level. 

Then, we made a detail geological map of the area and we established a correlation of the 

potentiometric map with the geoelectric map to select the most promising areas for well drilling, 

based on the aquifer geometry. 

 

4.5 – Results and Discussion 

The parameterization using the 9 x 9 low-pass filter to obtain the regional topographic 

map yielded satisfactory results, which showed a regional E-W topographic gradient. The 

residual topographic map (Figure 4.5A) also provided good results with the (9x9) matrix 

configuration. However, it was not possible to see local topographic anomalies by comparing 

with 5 x 5 and 9 x 9 filters. Thus, it was necessary a detail analysis of the valley areas to check 

the continuity of isolines. In addition, it was necessary to associate these anomalies with 

geomorphological parameters derived from satellite images to define the 9x9 matrix as the best 

filter. 

We draw the drainage lineaments and generated nine hillshade maps with different 

vertical exaggerations and azimuth illuminations. The illumination angle of 0° was the most 
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effective for highlight NW- and NE-orinetd drainage features. We used a vertical exaggeration 

of 10x was to highlight geomorphological features without masking hydrogeological features 

and making it possible to detect noise related to the image processing.  

After the application of filters and separation of regional and residual components, we 

identified NW- and NE-oriented 81 topographic lineaments (Figure 4.5A). Considering the 

reported parameters (Az = 0 ° and Z = 10x), we drawn 1107 drainage lineaments and plotted 

the results in rose diagrams. Figure 4.5B shows a summary of these results with emphasis on 

the regional rose diagram for the drainage lineaments. 

We standardized the drainage lineaments of the Catu River basin with same weight to 

observe their behavior and correlate them with the main regional morphotectonic directions. 

We adopted a 200 m length for each lineament, tailing into account the size of the lineaments 

and the scale of the map. We obtained 1235 drainage lineament units (each one 200 m long), 

after standardization of the (Figure 4.5C), which were plotted in rose diagrams. The results 

mainly show N30 °- 50 ° E and N30 °- 40 ° W trends. 

The topographic and drainage lieaments made it possible the identification of the main 

morphotectonic alignments, which represent evidence of structural compartmentalization of the 

study area. These alignements support the identification of faults in the images, which was 

combined with subsurface data to quantify vertical throws. 

The geoelectric calibration (Figure 4.6A) was carried out adjacent to a well with 

known lithological profile located in the Catu River Basin (Figure 4.6B). The adjustment of the 

geoelectric data with the hydrogeological information of the well allowed to obtain a 2D model 

consisting of six geoelectric layers, which include the hydrogeological basement, saturated and 

unsaturated zones. Additional data of geoelectric calibration of the Barreiras Aquifer obtained 

by Lucena (2005) were also incorporated to the dataset. 
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Figura 4.5: Maps of topographic and drainage lineaments: Topographic lineaments (A), Drainage lineaments (B), and Drainage 

lineaments on the sedimentary units (C). The regional and detailed rose diagrams are also included. Each lineament trace 

corresponds to 200 m. 

The vertical electrical soundings (Table 4.1) are located throughout the Catu River 

Basin (Figure 4.2). The inversion of the geoelectrical data sought to obtain, from an apparent 

resistivity curve, a model representing the variation of the resistivity (ρ) as a function of depth, 

emphasizing the geoelectrical thicknesses. Figure 4.7 exhibits examples of resistivity curves 

and the interpreted geoelectric model (modified from Monteiro, 2015). The values of 

unsaturated and saturated thicknesses of VES are shown in the internal tables. 
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Figura 4.6:  Geoelectric sounding 16 (VES-16 in Figure 4.2) apparent resistivity curve (A) and its adjustment by the model 

with six geoelectric horizons; N represents the number of layers, h and d refers to the layer thickness and depth, respectively; 

Constructive profile (B); Hydrogeoelectrical lithology and corresponding stratigraphy (C); The geoelectrical basement 

corresponds to a conductive mudstone with carbonate cement. 

 

 

Figura 4.7: Vertical electrical soundings VES-02 and VES-07, and their geoelectric models, emphasizing the saturated and 

unsaturated thicknesses. 
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Table 4.1: Geoelectrical Surveys (VES). UT (m) represents the unsaturated thickness, ST (m) the saturated thickness, and GB 

(m) the top of the geoelectrical basement. X represents the latitude, Y the longitude, and Z the altitude of well. The altimetric 

values (Z) were collected using remote sensing data from the Shuttle Radar Topographic Mission). 

VES X Y Z (m) UT (m) ST (m) GB (m) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

6°21'31" 

6°20'33" 

6°20'50" 

6°15'13" 

6°13'47" 

6°13'48" 

6°14'16" 

6°17'25" 

6°17'53" 

6°18'49" 

6°19'11" 

6°17'47" 

6°15'60" 

6°15'32" 

6°14'55" 

6°18'12" 

35°10'12" 

35°11'39" 

35°08'41" 

35°09'51" 

35°06'45" 

35°04'49" 

35°05'36" 

35°04'33" 

35°05'39" 

35°06'38" 

35°08'15" 

35°09'43" 

35°08'40" 

35°06'60" 

35°06'19" 

35°07'19" 

68 

100 

61 

54 

42 

47 

46 

36 

42 

46 

53 

58 

54 

53 

49 

49 

19.00 

64.00 

27.50 

12.50 

11.00 

16.00 

4.00 

30.00 

8.50 

20.50 

24.50 

10.00 

19.00 

34.00 

2.50 

19.50 

48.00 

10.00 

40.00 

30.00 

40.00 

36.00 

79.00 

62.00 

78.00 

68.00 

35.00 

45.00 

54.00 

18.00 

95.00 

44.50 

67.00 

74.00 

67.50 

42.50 

51.00 

52.00 

83.00 

92.00 

86.50 

88.50 

59.50 

55.00 

73.00 

52.00 

97.20 

64.00 

 

We used data from 38 wells, which drilled the Barreiras Aquifer and reached the top 

of the sandsone/mudstone with carbonate cement unit (Table 4.2), to map the top of the 

hydrogeological basement of the Barreiras Aquifer. The maximum depths of hydrogeological 

basement is 93 m in well 26 and 97 m in VES15. The hydrogeological basement map (Figure 

4.8) exhibit a E-W trending regional gradient, with increase in depth towards the coastline. We 

also observed prominent basement low in the eastern part of the map, whre the basement is 60m 

deep. 

The hydrogeophysical profiles are the result of the joint interpretation of 

morphotectonic alignments and subsurface data (Figure 4.9). We prepared four profiles (A-A', 

B-B', C-C', and D-D'), which intercept orthogonaly the morphotectonic alignments. The throws 

of the mapped faults were mainly identified by the the changes in the top of the carbonate 



 Influência da Estruturação Neógena no contexto do Aquífero Barreiras 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica    4. Capitulo – Artigo indexado 

página 57 

sequence (mudstone with carbonate cement) which is the hydrogeological basement of the 

Barreiras Aquifer. 

Table 4.2: Well data obtained near the River Catu basin. The values X, Y and Z correspond to geographic coordinates and 

altitude, respectively. SL (m) corresponds to the well static level in the (top of the aquifer), T (m) is the thickness of the aquifer, 

and HB (m) tthe top of the hydrogeological basement (aquifer base). Data from the Water and Swage Company of the state of 

Rio Grande do Norte. 

Well S W Z (m) SL (m) T (m) HB (m) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

6°16'08" 

6°20'48" 

6°22'02" 

6°20'16" 

6°24'31" 

6°17'54" 

6°14'00" 

6°16'49" 

6°17'10" 

6°16'00" 

6°20'55" 

6°13'15" 

6°16'14" 

6°22'01" 

6°18'22" 

6°22'39" 

6°22'30" 

6°22'36" 

6°22'36" 

6°23'36" 

6°23'35" 

6°22'11" 

6°23'24" 

6°23'39" 

6°22'01" 

6°18'43" 

6°24'37" 

6°15'58" 

6°15'51" 

6°17'04" 

6°16'57" 

6°16'11" 

6°16'32" 

6°11'20" 

6°11'30" 

6°13'57" 

6°22'44" 

6°15'51" 

35°12'33" 

35°05'40" 

35°09'48" 

35°05'01" 

35°11'03" 

35°13'18" 

35°09'36" 

35°12'10" 

35°11'57" 

35°12'35" 

35°10'22" 

35°07'26" 

35°08'54" 

35°08'58" 

35°07'18" 

35°07'44" 

35°07'29" 

35°07'42" 

35°07'47" 

35°07'54" 

35°07'48" 

35°09'12" 

35°08'06" 

35°08'18" 

35°08'58" 

35°02'38" 

35°10'45" 

35°11'42" 

35°11'50" 
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Figura 4.8: Hydrogeological basement map of the Barreiras Aquifer and morphotectonic alignments (black lines). The map 

shows the W-E-oriented regional gradient and specific pontual anomalies associated with the lowering of mudstone with 

carbonate cement. 

The A-A' profile (Figure 4.9), which trends NW-SE, is ~ 22 km long, passing through 

the Catu River. This cross section exhibits throws of the hydrogeophysical basement between 

10 and 22 m. The throw in the southern part of the section was estimated using VES-01 and 

well 11, which yielded a vertical offset of 10 m. In the NW part of the profile, the throws reach 

26 m and were quantified using the depth of the hydrogeophysical basement in wells 1, 6, 30 

and 33.  

The B-B' profile is ~ 16 km long and also intercepts the Catu River and associated 

morphotectonic alignments. The throws range from 20 to 44 m. The maximum values occurs 

between VES-09 and VES-14. In the southern part of the profile, the correlation of 

hydrogeophysical data between the well 2 and VES-10 yielded a throw of ~ 20 m. 

The C-C 'and D-D' profiles are ~ 22 km long and oriented to NE-SW. The C-C’ profile, 

the most significant throws occurs between VES-14 and VES-15, with 41 m. Throws of 40 m 

occurs between VES-06 and well 36. In the D-D' profile, the main throws occurs between VES-

16 and well 15. The throws reach 38 m and 37 m between VES-16 and VES-11 and between 

well 15 and VES-10, respectively. 

 

 



 Influência da Estruturação Neógena no contexto do Aquífero Barreiras 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica    4. Capitulo – Artigo indexado 

página 59 

 

Figura 4.9: Hydrogephysical profiles based on the geomorphological and hydrogeophysical data analyses. 

The hydrogeophysical profiles (figure 4.9) and the related morphotectonic features in 

subsurface allowed the characterization of normal faults in the Catu river basin (Figure 4.10). 

This association of throws defined in the subsurface data and morphotectonic features. The lack 

of morphotectonic lineaments, however, indicate that some faults are blind. 

The internal geometry of the aquifer derived from wells profiles and VES (table 4.1 

and 4.2) was used to determine the thickness map of the Barreiras Aquifer, which is shown in 

Figure 4.11. The maximum values for saturated thickness of the wells were 61 m in well 38 and 

97 m in VES-15. In general, the larger aquifer thicknesses occur in the eastern and northeastern 

parts of the basin. 
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Figura 4.10: Strutural-geologic map of the Catu River basin, showing the Neogene structural subdivision of the Barreiras 

Formation, related aquifer, and the Quaternary sedimentary units. 

 

Figura 4.11: Saturated thickness map, with the highest values in the NE portion of the area (thicknesses greater than 60 m). 
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Interpretive geoelectric models using VES, in turn, also made possible the 

development of a transverse geoelectric resistance cartography (T), which included the 

geoelectric layers that correspond to the saturated zone (Figure 4.12). The values of transverse 

resistance range from 2000 Ohm.m² to 54000 Ohm.m². In terms of resistivity, the geoelectric 

interpretation of the saturated layers yielded values between 350-950 Ohm.m. 

The transverse resistance map presents areas with more prominent anomalies in its NE 

and central portions (values greater than 34.000 Ohm.m²). It should be noted in this case that 

such high levels are due, in conceptual terms, to the high resistivity (associated with cleaner 

sandstone rocks and therefore with greater hydraulic conductivity) and/or greater thickness. 

 

Figura 4.12: Transverse resistance map of the Barreira Aquifer in the study area. The black lines represent faults. 

In general, two main fault trends occur in the Catu river basin: NW-SE and NE-SW. 

These structures control the geometry of the Barreiras Aquifer in the study area. The map of 

hydrogeological basement (Figure 4.8) exhibits depth variations in the top of mudstone with 

carbonate cement layer due mainly to faults. This behavior was also observed to the south and 

north of the study area (Lucena et al. 2013). These data also indicate that the Catu River basin 

exhibits structural characteristics of horst. However, despite this horst presents a complex 

internal structure, which influences the local thickness of the Barreiras Aquifer. 

The hydrogeophysical profiles (Figure 4.9) also show variation in thickness of the 

Barreiras aquifer across the Catu river basin. The A-A' and B-B' profiles indicate the existence 

of topographic lows within the limits of the profiles associated with the valleys of the Jacu 
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(north) and Curimataú (south) rivers, both of which correspond to grábens identified in previous 

studies (Bezerra et al. 2001). Important throws were identified in the C-C 'and D-D' profiles. 

These throws are also associated with variations in the saturated thickness. 

The saturated thickness map (Figure 4.11) shows a direct correlation with the 

hydrogeological basement map (Figure 4.8) and the structural map in the area (Figure 4.10). In 

this context, we emphasize a saturated thickness anomaly in the northeastern portion of the Catu 

River basin, which is associated with the downfaulting of the hydrogeological basement. The 

same anomalous feature is observed in the transverse resistance map (Figure 4.12), which 

shows a direct relationship with the thickness of the aquifer and its hydrogeological basement. 

This association indicates the predominance of saturated thickness parameter compared with 

their respective resistivities. In addition, considering the largest values of transverse resistance, 

together with the equipotential arrangement in the potentiometric map (Figure 4.5), one of the 

most promising areas in terms of hydrogeological potential occurs in the northeastern sector of 

the basin. In this case, the larger spacing between the equipotential lines are arranged on places 

of larger transverse resistance, the latter being primarily due faults.  

Figure 4.13 shows a schematic integration of the relationship between 

geomorphological features, hydrogeological features (thickness of Barreiras Aquifer), and the 

structural framework. This structural compartmentalization defined in hydrogeophysical 

profiles, is conditioned by normal faults. However, we do not rule out possible strike-slip 

components of these structures. 
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Figura 4.13: Integration of geomorphological, hydrogeological and geophysical data: Digital terrain model (SRTM) and 

morphological features (A); Drainage network (B); Thickness of the Barreira aquifer (C), emphasizing the highest values in 

the northeast portion of the basin; Schematic model of the structural compartmentalization of the area (D), underlining the main 

aquifer thicknesses associated with downfaulting of the hydrogeological basement, represented by the mudstone with carbonate 

cement. 

4.6 – Conclusions 

This study presents a multidisciplinary approach, based on topographic, geological, 

hydrogeological and geoelectric data analysis, proved to be essential in the identification of 

throws in a sedimentary aquifer. The geomorphological analysis contributed to the 

understanding of the regional structure, with the observation of the main regional NW-SE and 

NE-SW fault trends. The topographic and drainages lineaments supported the identification of 

faults, taking into consideration the subsurface data. 
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The results obtained, in the Barreiras Aquifer in the River Catu basin, Brazil, showed 

a broad structural control of the Barreiras Aquifer. The variations of the geometry of this 

groundwater reservoir, due to faulting, is determined by variations of the top of the Mesozoic 

sedimentary units (mudstone with carbonate cement). These information were obtained from 

lithological profile of wells and geoelectric surveys. The throws estimated in hydrogeophysical 

profiles range from 10 m to 44 m. The structures indicated in these profiles affected all Neogene 

sedimentary units and possibly the overlying Quaternary sedimentary units.  

The maps of the tranverse resistance and aquifer thickness show more prominent 

positive anomalies in the northeastern sector of the study area, with values of 70 m and 50000 

Ohm.m², respectively. The provision of these higher anomalies of these parameters, 

particularly, are directly associated with the hydrogeological basement map of the Barreiras 

Aquifer and their respective thickness variations induced by faults.  

The hydrogeological basement map and the saturated thickness map showed a direct 

relationship with thickness variations of the aquifer and depth to the hydrogeophysical 

basement. This correlation was observed through the isolines pattern and faults. The transverse 

resistance map also show a direct relationship with thickness variation of the aquifer, which is 

used for the selection of targets for future well drillings, particularly in the northeastern sector 

of the study area. 
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A análise morfotectônica representou a etapa inicial de interpretação, pois assinala, de 

maneira qualitativa, o comportamento tectono-estrutural da área estudada. Esta análise norteou 

a locação das sondagens geoelétricas, as quais foram imprescindíveis, juntamente com dados 

de poços, para o aprofundamento do conhecimento estrutural da área e as decorrentes variações 

da geometria do Aquífero Barreiras, na área da bacia do Rio Catu. A análise geomorfológica, 

com base nos lineamentos topográficos (LT) e lineamentos de drenagens (LD) confirmou a 

existência de duas direções estruturais (NE-SW e NW-SE), configuradas posteriormente como 

alinhamentos morfotectônicos. A identificação destes alinhamentos como falhamentos foi 

condicionada pela caracterização e quantificação de rejeitos no topo do embasamento 

hidrogeológico em subsuperfície. 

O método da eletrorresistividade através de sondagens elétricas verticais (SEV’s), 

mostrou-se bastante eficaz na identificação do embasamento hidrogeológico da bacia do Rio 

Catu, permitindo inclusive identificar zonas de falhas com auxílio de dados morfo-estruturais e 

poços. Isto ocorre devido a análise dos dados, em termos de espessura (saturada e não saturada) 

e topo do embasamento hidrogeoelétrico, afim de observar as variações desses horizontes na 

porção vertical. Os dados de sondagens elétricas verticais supriram a escassez de informações 

de poços da região, possibilitando assim, caracterizar as variações de espessuras saturadas, 

assinaladas por variações proeminentes do topo da camada argilosa com cimento calcífero. A 

estimativa dos valores de espessura do aquífero e da profundidade do topo do embasamento 

hidrogeoelétrico, além de valores de resistividade (obtidos através da interpretação das SEV’s), 

permitiram a observação de três horizontes geoelétricos bem definidos: uma zona não saturada, 

com valores de resistividade superiores a 950Ω.m; uma zona saturada (Aquífero), com 

resistividades variando de 100 a 900Ω.m, onde os valores mais condutivos foram associados a 

sedimentos com presença de algum tipo de material argiloso e os mais resistivos aos arenitos 

mais limpos; e o embasamento hidrogeológico condutivo do aquífero, com resistividades entre 

10 e 80Ω.m. 
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Nesse contexto e conforme apresentado nos perfis hidrogeofísicos, a variação do topo 

da sequência carbonática não aflorante da região (arenito-argilito calcífero) comparados com a 

base da espessura saturada encontrada nos dados das SEV’s, revela a presença de falhas com 

rejeitos, ora expressivos, em todos os perfis. Os dados de poços tubulares da região sugerem 

camadas litológicas plano paralelas areno-agilosas associadas a aquíferos livres a semi-

confinados com um embasamento hidrogeológico de composição argilosa associado a um 

aquitardo.  

Tomando-se como horizonte guia esse topo da sequência mesozoica não aflorante 

(arenitos a argilitos calcíferos), foi possível definir variações de profundidades da ordem de 10 

a 40 m em toda região da bacia do Rio Catu, tendo como destaque a porção nordeste da bacia. 

Este procedimento conduziu à caracterização de blocos estruturais tipo horsts e grábens, 

identificados nos perfis hidrogeofísicos por soerguimentos e abatimentos, respectivamente, do 

arenito calcífero. 

O perfil A-A’ mostrou-se compatível com a estruturação regional (NE e NW) no qual 

observaram-se baixos topográficos nos limites do perfil, referentes aos vales dos rios Jacú (ao 

norte) e Curimataú (ao sul), ambos associados com proeminentes grábens regionais. Os 

alinhamentos morfotectônicos previamente definidos foram relevantes na caracterização de 

falhas e seus rejeitos. Por vezes, ocorrem falhamentos escalonados, exibindo rejeitos 

gradualmente maiores no sentido noroeste. No geral, o perfil hidrogeofísico A-A’ revela um 

horst nas proximidades da nascente do Rio Catu, mediante aos baixos valores de espessura 

saturada da SEV 02 e altos valores de espessura saturada da SEV 01. Com base nos poços 

tubulares do perfil, o horst central foi evidenciado através do rebaixamento gradativo da camada 

argilosa/calcífera nos poços 11, 3, 37 e 21, em direção ao Rio Curimataú. O perfil B-B’ mostra 

variação expressiva de espessura saturada nas proximidades das SEV 09 e SEV 14. Esta 

variação, cerca de 40 m, é bem marcada pela assinatura morfotectônica do Rio Catu, ressaltando 

o movimento relativo entre os blocos estruturais.       

No perfil C-C’, as falhas identificadas também condizem com as estruturas regionais 

sendo observado um escalonamento gradativo na direção nordeste (Costa Potiguar). A sul do 

perfil, os alinhamentos morfotectônicos, juntamente com as SEV’s, permitem observar um 

escalonamento gradativo e aumento da espessura do aquífero para direção norte. Os valores de 

espessura saturada das SEV 14 e SEV 15 indicam um graben na porção central do perfil, com 

profundidade de aproximadamente 40 m. Vale salientar que a ausência de alinhamentos 
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morfotectônicos entre as SEV 14 e 15 não descaracterizou a presença de falha, devido à análise 

do comportamento regional estrutural.  

  O perfil D-D’ mostrou-se o mais representativo da área, onde foi possível inferir 

falhas normais em alguns trechos escalonadas, e a presença de blocos estruturais tipo horsts e 

grábens. A sul do perfil, os valores de espessura saturada das SEV’s 11 e 16, juntamente com 

os dados do poço 15 revelam um graben de aproximadamente 38 m de profundidade. Já a norte 

do perfil, ocorre a presença de mais um graben, baseados dos dados de espessura saturada das 

SEV 10 e o poço tubular 38. O Rio Catu, nas mediações da SEV 08 e poço 38, marca a 

assinatura morfotectônica local dessa falha. No geral, o perfil hidrogeofísico D-D’ possui 

falhamentos escalonados, exibindo mergulhos de norte para sul. 

Diante do exposto, a implicação fundamental dos falhamentos diz respeito aos 

afundamentos ou soerguimentos de horizontes estratigráficos, particularmente do Aquitardo 

Cretácico. Estes afundamentos proporcionaram um maior acúmulo de sedimentos da Formação 

Barreiras, o que produziu, primordialmente, zonas de maior transmissividade em virtude do 

aumento da espessura saturada do aquífero. Este fato foi constatado na avaliação conjunta do 

mapa potenciométrico e na cartografia geoelétrica da área, nos quais maiores valores de 

resistência transversal estão associados a maiores espaçamentos das linhas equipotenciais. Os 

locais de maiores rebaixamentos de horizontes estratificados estão situados na porção nordeste 

da bacia, previamente identificados nas SEV’s 07 e 15, em mapas de espessura saturada 

(superiores a 90 m de espessura) e no mapa de resistência transversal (superiores a 46000 

ohm.m²).  

Embora a caracterização de falhas em subsuperfície esteja na dependência prévia de 

identificação dos alinhamentos morfotectônicos, em alguns casos, mesmo com a ausência 

desses alinhamentos (sem assinatura superficial), algumas falhas foram caracterizadas e 

recebendo a designação de falha encoberta. Vale salientar que a variação em profundidade do 

horizonte guia, o qual corresponde ao topo da sequência mesozoica não aflorante (arenito-

argilito calcífero), não pode ser associado exclusivamente a falhas. Em alguns casos (para 

pseudorejeitos inferiores a 10 m) deve-se considerar a possibilidade apenas de oscilações 

topográficas naturais do topo da sedimentação mesozóica regional.    

Com base na análise conjunta dos mapas do embasamento hidrogeológico, espessura 

saturada e resistência transversal, perfis hidrogeofísicos e modelo 3D, o arcabouço estrutural 

da bacia do Rio Catu resulta da evolução do campo de tensões ao longo do tempo geológico, 
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com influências de falhas neotectônicas e zonas de cisalhamento pré-cambrianas, impressas no 

embasamento cristalino (trends NE e NW). Este sistema deve ter contemplado sucessivas 

reativações (pulsos tectônicos), com a nítida predominância da compressão imposta pela cadeia 

meso-atlântica, a julgar por trabalhos prévios, moldando o arcabouço tectono-estrutural da área 

da bacia, e consequentemente, da geometria local do Aquífero Barreiras. 

Por fim, considerando a possibilidade de um maior detalhamento do arcabouço 

estrutural da bacia do Rio Catu e sua consequente influência na hidrogeologia local, ressalta-se 

a necessidade de adensamento de sondagens geoelétricas na porção oeste da bacia 

(proximidades da SEV 12). Outra possibilidade de investigação geoelétrica no referido contexto 

é considerar a execução de um caminhamento geoelétrico nas imediações das SEVs 14 e 15, 

com vista a melhor detalhamento da anomalia de espessura saturada em destaque. 
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Figura 5. 1: SEV 01 e SEV 02. 

 

Figura 5. 2: SEV 03 e SEV 04. 

 

Figura 5. 3: SEV 05 e SEV 06. 
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Figura 5. 4: SEV 07 e SEV 08. 

 

 

Figura 5. 5: SEV 09 e SEV 10. 

 

Figura 5. 6: SEV 12 e SEV 13 (Rodrigues, 2011). 
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Figura 5. 7: SEV 13 e SEV 14. 

 

Figura 5. 8: SEV 15 e SEV 16. 
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