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Resumo 

 

Este trabalho apresenta resultados obtidos com duas novas tecnologias que 

podem ser inseridas no campo das ferramentas de sensoriamento remoto, a 

saber: modelos digitais de elevação gerados a partir de tecnologia LiDAR (Light 

Detection And Ranging) aerotransportada e ortofotografias aéreas de alta 

resolução obtidas através de um veículo aéreo não-tripulado (VANT).  

Este estudo teve seu foco em dados de superfície e sub-superfície rasa, 

permitindo a caracterização da evolução recente do carste epigênico em quatro 

estágios. Durante o Estágio 1 as fraturas foram abertas pelo processo de 

dissolução, as quais formaram caminhos verticais em escala centimétrica à 

métrica. O conjunto mais abrangente de fraturas concentra a dissolução. Ao 

longo de camadas horizontais intersectadas pelas fraturas também se observa 

dissolução intraestratal e interestratal. Este sistema de canalização forneceu os 

caminhos para o fluxo de água, gerando avançada lixiviação. A expansão 

alargamento desses condutos em sub-superfície ocasiona no Estágio 2 a 

queda de blocos, geração de dolinas e cavernas. Durante o Estágio 3, a 

propagação da dissolução horizontal e vertical ao longo de fraturas e camadas 

causam coalescência de dolinas e captura de pequenos riachos que evoluem 

para vales incisos e canyons, como pode ser observado no Riacho do 

Livramento, afluente do rio Apodi-Mossoró, descrito na Área III deste estudo. 

Processos fluviais dominam a dissolução do carste durante o Estágio 4, onde 

os sedimentos aluviais que recobrem a superfície cárstica carbonática, 

resultando no preenchimento e posterior soterramento de cavernas e dolinas 

ao longo do vale. Observou-se assim que a influência do controle tectônico e 

do acamamento sedimentar ocorre em todas as fases de evolução do carste, 

resultando nas diversas estruturas e formas de relevo coexistentes 

espacialmente e que se sucedem, temporalmente, durante os diversos estágios 

descritos. Os dados aqui apresentados corroboram os resultados obtidos em 

outros estudos utilizando dados de GPR, poços e levantamentos sísmicos, 

tanto na Bacia Potiguar como em outras bacias sedimentares que 

evidenciaram que tais estruturas podem ser preservadas após o soterramento.
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Abstract 

 

This research analyzes different types of karst landforms and their relationships 

with fracture systems, sedimentary bedding, and fluvial processes. We mapped 

karst features in Cretaceous carbonates of the Jandaíra Formation in the 

Potiguar Basin, Brazil. The study area is a semi-arid region, with low annual 

rainfall (600mm) and high evaporation (2000mm). We used high-resolution 

digital elevation models acquired by Light Detection and Ranging (LiDAR) and 

aerial ortophotographs acquired by unmanned aerial vehicle (UAV). This study 

focuses on surface and near surface process and grouped karst evolution into 

four stages. Fractures were opened by dissolution, which form vertical fluid 

pathways during stage 1 in a centimetric to metric scale. The most pervasive 

set of fracture concentrates the dissolution. Coeval intrastratal and interstratal 

dissolution occurred along horizontal layers, which bound dissolved fractures. 

This conduit system acted as pathways for water flow, which caused advanced 

leaching. The enlargement of conduits in subsurface contributed to the collapse 

of blocks, generation of sinkholes, and caves expansion in stage 2. During 

stage 3, propagation of horizontal and vertical dissolution along fractures and 

layers cause coalescence of sinkholes and capture of small streams. Fluvial 

processes dominate karst dissolution during stage 4, where alluvial sediments 

that caps the carbonate karst surface and fill caves and sinkholes along the 

valley. Tectonic and sedimentary bedding control all stages of karst evolution 

and resulting structures and landforms formed during these stages coexist. 

Comparisons with GPR, borehole and seismic surveys in sedimentary basins 

indicate that these structures are preserved after burial. 

 

 

Keywords: unmanned aerial vehicle, sinkholes, caves, epikarst.   
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 “ Bastante frequente é a formação no calcareo de pequenas cavernas...” 

 
RODERIC CRANDALL, 1910 
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1. Introdução 

A Geomorfologia Cárstica é o estudo das geoformas que se desenvolvem pela 

dissolução de rochas e seus processos associados (“Karst”), tanto em 

superfície quanto em sub-superfície. O termo germânico “Karst” deriva do 

original “Kras”, pedra dura, na linguagem Pré-indo-europeia, expressão que em 

céltico significa deserto de pedra (Fenelon,1972; Sweeting, 1972 e 1981 – apud 

Kohler, 2005). Geoformas cársticas possuem um maior desenvolvimento sobre 

calcáreos e margas com altos teores de carbonato de cálcio e a utilização de 

novas tecnologias, aliadas a estudos de modelagem vem resultando em novas 

descobertas sobre os processos e formas de relevo associadas (De Waele et 

al., 2009). A utilização integrada de produtos de sensoriamento remoto, 

fotografias aéreas, imagens orbitais e modelos digitais de elevação, com apoio 

de sistemas de informações georreferenciadas (GIS), tem se mostrado 

bastante efetiva para o mapeamento geomorfológico de áreas cársticas 

conforme Sallun Filho e Karmann (2007), Siart et al. (2009) e Weishampel et al. 

(2011), como também para o mapeamento e análise de redes de fraturas 

(Strijker et al., 2012). 

 

A utilização de técnicas de Sensoriamento Remoto para análises de terreno e 

estudos geológico-geomorfológicos tem aumentado em importância devido à 

utilização de Modelos globais de elevação e conjuntos de dados tais como o 

Shuttle Radar Topography Mission - SRTM (van Zyl, 2001; Farr et al., 2007, 

Bubenzer e Bolten, 2008; Patel e Sarkar, 2010; Wilson, 2012) e à capacidade 

dos sistemas de informações georreferenciadas (GIS) para visualizar e analisar 

grandes áreas (Grohmann, 2004; López-Vicente, 2009; Choi, 2012; Zhou e 

Zhu, 2013). Este tipo de análise vem fornecendo uma maneira de olhar para o 

nosso planeta com um detalhe sem precedentes, muitas vezes, permitindo o 

reconhecimento de características anteriormente desconhecidas, bem como o 

estabelecimento de suas relações espaciais (Grohmann e Miliaresis, 2013). 

Este fator era, inicialmente, limitado pela escala de imagens de satélite, 

mosaicos de Radar e pelo baixo nível de detalhe dos modelos de elevação 

regionais (Grohmann et al., 2008; Valeriano, 2008; Grohmann e Riccomini, 

2012). 
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Na última década, houve um aumento significativo nos estudos 

geomorfológicos que utilizam imagens em escalas decamétricas do tipo Light 

Detection and Ranging (LiDAR) e fotografias obtidas por veículos aéreos não 

tripulados - VANT’s (Carter et al., 2007, Glennie et al, 2013a, b; Meigs, 2014). 

Estes dados permitem uma análise detalhada do terreno em comparação com 

modelos de elevação digital com características globais (Grebby et al., 2011; 

Haddad et al, 2012; Barlow et al., 2008). O uso integrado de imagens de 

satélite ou imagens LiDAR com sistemas de informação geográfica também 

tem trazido inúmeros benefícios ao conhecimento dos sistemas cársticos. Por 

exemplo, Sallun Filho e Karmann (2007) usaram dados SRTM integrados com 

fotografias aéreas em escala 1:60.000 e imagens Landsat 7 ETM+ no 

mapeamento geomorfológico do carste da Serra da Bodoquena, no extremo sul 

da região do Pantanal, centro-oeste do Brasil; Siart et al (2009) usaram 

imagens de satélite de alta resolução (Quickbird) e GIS para mapear 

características de carste em Creta central; como também, Weishampel et al 

(2011) integraram dados LiDAR e identificaram 60 depressões e entradas de 

cavernas até então desconhecidas, sob densa floresta equatorial em Belize 

ocidental. 

 

Os estudos desenvolvidos sobre áreas cársticas obtiveram progressos 

significativos com a utilização da tecnologia Ground Penetrating Radar (GPR), 

bem como pelas investigações sísmicas de sistemas cársticos soterrados em 

bacias sedimentares, principalmente pela aquisição de grandes volumes de 

dados, desenvolvidos por empresas petrolíferas, com foco no alto potencial 

para desenvolvimento de fácies-reservatórios portadores de hidrocarbonetos. 

Um modelo clássico é o da coalescência de paleocavernas colapsadas 

desenvolvido por Loucks (1999), para o Grupo Ellemburguer (Bacia Paleozoica/ 

Texas-USA), com base no desenvolvimento de cavernas atuais. 

Posteriormente, Loucks et alii (2004) detalharam o modelo, utilizando um 

sistema GPR e testemunhos rasos, integrados com dados de afloramentos e 

caracterizaram a arquitetura tridimensional de reservatórios carbonáticos 

carstificados no Grupo Ellemburguer, do Ordoviciano. 
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Em várias outras bacias sedimentares, sistemas paleocársticos soterrados 

profundos tem sido também caracterizados, tais como carbonatos do Mioceno 

Médio, na plataforma Sarawak, Bornéu (Vahrenkamp et al., 2004), em 

camadas entre o Paleozoico e Triássico Médio - Permiano para Anisiano, mar 

de Barents norueguês (Sayago et al., 2012), em carbonatos do Ordoviciano-

Siluriano da Bacia do Tarim, NW da China (Zeng et al., 2011a , 2011b; Chen et 

al, 2012; Zhao et al., 2014), bem como na Grosmont Formation, Devoniano 

Superior, em Alberta, Canadá (Roussel-Houston e Gray, 2014). 

 

Apesar da crescente identificação dos sistemas cársticos em ambas as 

unidades de superfície e subsuperfície com uso de novas tecnologias, ainda 

subsistem alguns problemas relevantes. Em primeiro lugar, a concentração da 

dissolução, ao longo de zonas preferenciais gera diversas anisotropias nos 

sistemas cársticos, que são caracterizados como heterogêneos e complexos 

(Dürrast e Siegesmund, 1999; Hopkins, 1999). Desta forma, em muitas 

modelagens atuais falta a capacidade de descrever analiticamente e modelar 

as complexidades dos sistemas cársticas (Casciano et al., 2004). Em segundo 

lugar, problemas de escala podem afetar a investigação de sistemas cársticos, 

principalmente aqueles que estão soterrados (paleocarstes). Embora estes 

sistemas possam ser observados em uma escala de 10 m a 10 km, condutos 

com menos de 10 m de comprimento, dificilmente podem ser mapeados em 

profundidade nas bacias sedimentares, mesmo com o advento de dados 

sísmicos tridimensionais (Farzadi e Hestharnmer, 2007). Por outro lado, 

quando se trabalha com dados de poços (Major e Holtz, 1997) faz-se 

necessário considerar a sub-amostragem no espaço inter-poços, obtendo-se 

amostras incompletas do desenvolvimento dos sistemas cársticos. Além disso, 

o reconhecimento das características de carste soterrado não é automático, 

porque a interpretação sísmica convencional sem integração com outros dados 

geológicos, não é geralmente suficiente para discriminar áreas carstificadas e 

seu entorno (Sayago et al., 2012). Portanto, a análise da geometria de 

sistemas cársticos continua elusiva em vários casos onde o acesso direto aos 

condutos cársticos não é possível.  
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Uma das principais consequências dos problemas acima referidos é a 

dificuldade em prever como sistemas cársticos evoluem onde a observação 

direta é impossível. Portanto, mais estudos são necessários para reconhecer a 

dissolução, colapso e preenchimento de sedimentos em várias escalas e 

entender as mudanças na distribuição espacial destes sistemas (Wang e Al-

Aasm, 2002). Um caminho a seguir tem sido a análise combinada do 

desenvolvimento do carste na superfície e comparações com dados de sub-

superfície, que permitem observações contínuas em escalas variadas. 

 

Afloramentos de sistemas cársticos bem-expostos, preservados e extensos são 

relativamente raros. Nós selecionamos, portanto, a formação de Jandaíra, no 

Turoniano – Campaniano na Bacia Potiguar, nordeste do Brasil, como nossa 

área de estudo. Dá forma a principal plataforma carbonática Cretácica exposta 

na margem brasileira, onde os afloramentos conspícuos formam exposições 

até 2 km de diâmetro. A área de trabalho localiza-se em uma região semiárida, 

onde o sistema cárstico permanece seco durante a maior parte do ano. Para 

caracterização do relevo cárstico, procuramos destacar o papel das 

características dos processos de dissolução e colapso, ampliadas durante a 

evolução da formação da superfície cárstica (epigênicos). Usamos uma 

abordagem integrada que consistiu na análise de imagens de LiDAR e VANT, 

combinada com o mapeamento de afloramentos e cavernas. Os principais 

resultados indicam que pelo menos quatro fases principais consolidaram a 

evolução do carste, controlado por fraturas e descontinuidades associadas às 

camadas sedimentares. 
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CAPÍTULO II  

 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA DA BACIA POTIGUAR 
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O levantamento sistemático de estruturas cársticas na bacia, se deve ao 

pioneirismo das equipes de espeleólogos do ICMBio/CECAV, tendo sido 

identificadas e cadastradas, nos últimos anos, 563 cavernas e abrigos, 

conforme Cruz (2008) e Cruz et al. (2010).  

A partir dos dados obtidos e processados após a aquisição de imagens 

geradas pelo veículo aéreo não-tripulado – VANT, na campanha de 2014, a 

área de estudo foi subdividida em quatro subáreas denominadas ÁREAS I, II, 

III e IV. Todas as quatro áreas foram imageadas pela aquisisição de dados 

LiDAR. A ÁREA I possui cerca de 2,5 km² e representa a região com maior 

concentração de dolinas de médio e grande porte. A ÁREA II possui cerca de 

0,03 km² onde foram descritos os processos de brechação associados à 

formação de dolinas e cavernas de pequeno porte. Ambas foram registradas 

pelo imageamento com o VANT e situam-se na margem esquerda do Rio Apodi 

Mossoró, na porção NW área estudada. A ÁREA III possui em torno de 5,0 km² 

situando-se na porção sudeste da área de estudo, onde foi caracterizado o 

processo de captura das dolinas e formação do canyon do Riacho do 

Livramento. Nesta área não foram adquiridas imagens com o VANT. Na ÁREA 

IV foram adquiridas em torno de 0,05 km² de imagens com VANT, tratando-se 

de uma área intensamente fraturada caracterizada por grandes blocos 

basculados e cavernas de média extensão. Complementarmente, foram 

utilizadas imagens do Lajedo de Soledade, onde foram adquiridas cerca de 

0,15 km² de imagens na Campanha de 2013. Imagens ampliadas de cada uma 

das áreas são mostradas nos ANEXOS I a V desta dissertação. 

 

2.2 – Aspectos geológicos gerais e tectônicos 

 

A Bacia Potiguar está geneticamente relacionada a uma série de bacias 

interiores que tiveram sua origem no Cretáceo Inferior, sendo parte integrante 

do Sistemas Riftes do Nordeste Brasileiro (Matos, 1992). O arcabouço 

estrutural da bacia é constituído por um conjunto de grabens assimétricos de 

direção NE-SW separados por altos do embasamento (Bertani et al., 1990). 

Esta construção estrutural denominada de Rifte Potiguar originou-se a partir 
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dos lineamentos NE-SW das estruturas dúcteis do embasamento cristalino 

durante o Neocomiano (Borges, 1993 e De Castro et al., 2012). Este rifte é 

limitado a leste e a oeste pelas falhas de Carnaubais e Areia Branca, 

respectivamente, que constituem um duplo sistema de falhas normais, que se 

desenvolveram durante a reativação distensional, na era mesozóica, de zonas 

de cisalhamento neoproterozóicas (Françolin e Szatmari, 1987 e Matos, 2000).  

 

A partir do Cenozóico, a atividade tectônica superimposta à Bacia Potiguar 

apresenta menor expressividade regional, não determinando o surgimento de 

riftes e bacias sedimentares, como ocorreu durante o Mesozóico. Contudo, 

ocorreram no Cenozóico eventos como a reativação de importantes 

falhamentos - Sistemas de Falhas de Carnaubais (Caldas, 1998; Bezerra, 

2000) e Afonso Bezerra (Hackspacher et al., 1985; Oliveira et al.1993; Moura-

Lima et al., 2010 e 2011); dobramentos com grande comprimento de onda e 

eixos orientados na direção N-S, resultantes de esforços compressivos E-W 

que afetaram essa bacia no Paleógeno (Cremonini, 1993) e reativações 

tectônicas rúpteis associadas à intrusões básicas relacionadas com a 

Formação Macau (Knesel et al., 2011).  

 

As falhas da porção central e oeste da Bacia Potiguar são constituídas por dois 

sistemas dominantes de falhas, a saber: o Trend NE-SW: formado pelas Zonas 

de falha de Areia Branca e Carnaubais e o Trend NW-SE constituído das Zona 

de falhas de Afonso Bezerra, Poço Verde- Caraúbas e Algodão-Juazeiro 

(Figura 2). O sistema NW-SE é composto, predominantemente, por falhas de 

transferência, enquanto que no sistema de falhas NE-SW dominam as falhas 

normais, resultantes da reativação da zona de cisalhamento Portalegre, a partir 

da abertura do Atlântico (Costa de Melo et al., 2016, De Castro et al., 2012 e 

Matos, 2000).  
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(Nogueira et al., 2006). Dessa forma, a cinemática das falhas é caracterizada 

por falhas transcorrentes dextrais NE-SW, sinistrais NW-SE, falhas normais e 

juntas de direção E-W. 

 

Na porção central da Bacia Potiguar, estudos recentes têm revelado feições 

indicativas de reativações e inversões tectônicas das principais falhas normais 

do rifte, envolvendo desde o embasamento até a seção pós-rifte, afetando 

inclusive as coberturas neógenas da Formação Barreiras (Pessoa Neto et 

al.,2007). Conforme Maia e Bezerra (2015, 2014, 2011), a evolução 

geomorfológica da porção central da bacia está relacionada a uma possível 

inversão resultante dos efeitos das paleotensões (σ1) E-W e NW-SE atuantes 

no Cenozoico. Esta inversão é caracterizada por um domo (Serra do Mel), 

prolongado na direção NE-SW, estando limitado a N pela faixa costeira, a SW 

pela zona de falhas cizalhantes Poço Verde-Caraúbas, a SE pelo vale do Rio 

Açu e a NW, W e SW pelo vale do Rio Mossoró.  

 

A partir da integração de dados obtidos em perfis convencionais e de imagem 

em poços, fraturamento hidráulico, pressões de testes de formação, dados de 

break-out da bacia e mecanismos focais do embasamento cristalino, Campassi 

Reis et al. (2013), obtiveram orientações e magnitudes do atual campo de 

tensões atuante em diferentes profundidades, concordantes com os resultados 

obtidos anteriormente apontando eventos de inversão tectônica intraplacas.  
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2.3 – Aspectos estratigráficos 

 

As Bacias Sedimentares Fanerozóicas brasileiras agrupam-se em cinco 

grandes conjuntos, considerando-se a idade de seu preenchimento sedimentar-

magmático e o contexto tectônico em que se desenvolveram: Sinéclises 

Paleozóicas, Bacias Meso- Cenozóicas de Margem Distensiva, Bacias Meso- 

Cenozóicas de Margem Transformante, Riftes Mesozóicos Abortados e Bacias 

de Antepaís Andino (Milani et al.,2007). Estes mesmos autores incluem a Bacia 

Potiguar terrestre entre os Riftes Mesozóicos abortados, um pacote de 

sedimentitos lacustres de idade neocomiana (Formação Pendência), 

recobertos pela seção aptiana marinha restrita (Formação Alagamar), pela 

seção regressiva dominantemente arenosa da Formação Açu, albo-

cenomaniana, e pelos carbonatos neocretácicos da Formação Jandaíra. 

 

A releitura da carta estratigráfica da bacia, usando os conceitos da estratigrafia 

de sequencias (Pessoa Neto et al.,2007), caracteriza o registro estratigráfico 

incluindo três superseqüências: uma Superseqüência Rifte, depositada no 

Cretáceo Inferior; uma Superseqüência Pós-rifte, depositada durante o Andar 

Alagoas; e uma Superseqüência Drifte, depositada entre o Albiano e o 

Recente. A Superseqüência Rifte é representada pelos depósitos flúvio-

deltaicos e lacustres das Formações Pendência e Pescada (Berriasiano/Eo-

Aptiano). A Superseqüência Pós-rifte é caracterizada pela deposição de uma 

Seqüência flúviodeltaica, com os primeiros registros de ingressão marinha 

(Formação Alagamar). A Superseqüência Drifte é caracterizada por uma 

sequência flúvio-marinha transgressiva (Formações Açu, Ponta do Mel, 

Quebradas, Jandaíra e Ubarana), recoberta por uma seqüência clástica e 

carbonática regressiva (Formações Ubarana, Tibau e Guamaré). Rochas 

vulcânicas associadas à Formação Macau foram depositadas entre o Eoceno e 

o Oligoceno na bacia.  

A carta estratigráfica da bacia encontra-se na Figura 3.  



 

Figuraa 3 – Carta estratigráfi

1

ica da Bacia

13 

a Potiguar ((Pessoa Neto et al., 20007). 
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O contexto estratigráfico da área de estudo pode ser incluído na Supersequência 

Drifte. Pessoa Neto et al. (2007) caracterizam esta Supersequência como toda a 

sedimentação marinha ocorrida a partir do Albiano Inferior. Ela pode ser dividida em 

dois conjuntos de sequências: as Sequências Marinhas Transgressivas, de idade 

Eoalbiano – Eocampaniano, e as Sequências Marinhas Regressivas, de idade 

Neocampaniano – Holoceno. 

 

Na fase das Sequencias Marinhas Transgressivas, a bacia experimenta taxas mais 

modestas de subsidência, com o depocentro principal formando uma grande calha 

fluvial de orientação geral NE-SW. Esse sistema passava gradativamente em 

direção ao mar para uma platafoma rasa siliciclástica a mista, com a implantação de 

sedimentação carbonática de borda de plataforma e um sistema de talude/bacia 

marcado pela formação de cânions submarinos com sedimentação turbidítica 

associada. Os cânions de Pescada e Ubarana, escavados neste período, foram 

preenchidos dominantemente por folhelhos de talude, intercalados com camadas de 

turbiditos, diamictitos e olistolitos carbonáticos. O sistema foi gradativamente 

afogado pela grande transgressão do Neocretáceo, resultando em empilhamento 

vertical de sistemas fluviais, com sistemas entrelaçados na base, passando a 

meandrantes grossos, meandrantes finos e estuarinos no topo. O afogamento 

máximo dos sistemas fluviais ocorre no Eoturoniano, dando lugar à implantação de 

extensa plataforma/rampa carbonática dominada por maré, formada na transição 

para as sequências regressivas. As Sequências Transgressivas K60 a K90 que 

registram este período têm início com a deposição da seção fluvial a marinha 

representada pelos sedimentos siliciclásticos proximais (Formação Açu) e marinhos 

distais (Formação Quebradas), bem como pelos depósitos carbonáticos marinhos 

rasos (Formação Ponta do Mel). 

 

Na porção emersa, as discordâncias limítrofes das Sequências K60, K70 e K84 

coincidem, respectivamente, com os limites das unidades de correlação informais 

denominadas Açu-1, Açu-2 e Açu-3 (Vasconcelos et al. 1990) da Formação Açu. Por 

outro lado, na porção submersa, a discordância limítrofe da Seqüência K70 coincide 

com o topo da Formação Ponta do Mel. O máximo transgressivo dessa seqüência 
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ocorreu na passagem Cenomaniano - Turoniano, sendo marcado pela deposição de 

uma seção de folhelhos contínuos na porção submersa da bacia e pelo afogamento 

dos sistemas fluviais e estuarinos na porção emersa. Segue-se a implantação de 

uma plataforma/ rampa carbonática dominada por maré, cujos sedimentos mais 

novos apresentam idade eocampaniana. As rochas carbonáticas da Formação 

Jandaíra afloram em praticamente toda a porção emersa da Bacia Potiguar, onde se 

encontra intensamente erodida e carstificada, e mergulha com baixa inclinação em 

direção ao Oceano Atlântico.  A espessura é variável desde algumas dezenas de 

metros na porção oeste da bacia, atingindo um valor máximo da ordem de 600 m na 

porção da plataforma interna atual, passando a zero em direção a água profunda por 

efeito de erosão ou condensação. O limite do pacote carbonático da Formação 

Jandaíra com os arenitos da Formação Açu sotopostos é concordante e representa 

a superfície de inundação máxima do Cretáceo Superior na bacia. Os depósitos 

deste trato de sistemas deposicionais transgressivo são caracterizados por folhelhos 

de ambiente nerítico médio a batial, na porção submersa da bacia, e sucessões de 

tidal bundles (ambiente estuarino) e folhelhos marinhos na porção emersa. O trato 

de sistemas de mar alto é representado pela deposição de carbonatos da Formação 

Jandaíra.  

 

Na porção emersa, a região deste contato constitui uma expressiva cuesta que se 

estende por todo o Estado do Rio Grande do Norte e parte do Estado do Ceará, 

configurando um relevo em chapada, conhecida como Chapada do Apodi. O padrão 

estratal dos sedimentos dessa sequência consiste de estratos com mergulhos 

suaves e clinoformas sigmoidais típicas de bacias de margem em rampa. Dentro do 

pacote carbonático é possível individualizar duas sequências deposicionais. Uma 

sequência correspondente ao intervalo Neoturoniano – Eosantoniano (K88) e que 

tem o limite basal marcado por evidente quebra nos perfis de poços e bruscas 

mudanças ambientais identificada nas associações bioestratigráficas. Constitui-se 

por grainstones bioclásticos e oolíticos na porção proximal e por wackestones e 

mudstones na porção distal. A última seqüência, que corresponde ao intervalo Neo-

santoniano – Eocampaniano (K90) é caracterizada pelo total domínio da 

sedimentação carbonática na bacia, inclusive na porção proximal (Pessoa Neto et 

al., 2007).  
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Metodologias Utilizadas 
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3 – Metodologias Utilizadas 

 

Este trabalho teve como objetivo o mapeamento e a caracterização a geológico-

geomorfológico das estruturas cársticas da Formação Jandaíra, utilizando novas 

tecnologias no campo do Sensoriamento Remoto: modelos digitais de elevação 

gerados a partir de tecnologia LiDAR (Light Detection And Ranging) 

aerotransportada e ortofotografias aéreas de alta resolução obtidas através de um 

VANT (veículo aéreo não-tripulado). Tais tecnologias possibilitaram a apresentação 

da área de estudo utilizando-se modelos digitais de elevação em três escalas 

diferentes: 1) em escala de Bacia utilizou-se os dados obtidos pela missão SRTM 

(Shuttle Radar Topographic Mission); 2) em escala de semi-detalhe os mapas foram 

gerados pelo processamento da nuvem de pontos obtida com tecnologia LiDAR 

aerotransportada permitindo a visualização e análise do desenvolvimento regional 

do relevo cárstico e, 3) em escala de afloramento elaborou-se modelos digitais de 

elevação gerados pela ortorretificação das imagens de alta definição obtidos por um 

VANT. Desta forma, foi possível caracterizar de forma digital, diversas geoformas 

epicársticas descritas em escala de afloramento: dolinas, blocos basculados, 

brechas cársticas, vales incisos e canyons geneticamente relacionadas aos 

processos de dissolução e colapso geradores da carstificação sobre os litotipos da 

Formação Jandaíra. Pretende-se que os resultados obtidos venham fornecer 

elementos para o entendimento da gênese do relevo cárstico e alimentar um banco 

de dados que possa subsidiar estudos futuros de modelagem de reservatórios.  

 
 
3.1 – Ferramenta LiDAR – Light Detection and Ranging 
 

Nos últimos anos, a utilização de imagens de alta resolução foi incrementada com os 

avanços das tecnologias de varredura tridimensionais, pois se tornou possível a 

aquisição, de forma rápida, de um conjunto denso de pontos, com coordenadas 

georreferenciadas (x,y,z), permitindo a caracterização de feições superficiais com 

acurácia posicional menor que 30 centímetros a qual, conforme (Brandalize, 2004) 

depende da altura de voo e de vários fatores inerentes ao equipamento utilizado. 
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Nosso trabalho de pesquisa teve seu desenvolvimento através de uma investigação 

em múltiplas escalas utilizando dados de sensoriamento remoto, mapeamento 

estrutural e sedimentar. As áreas de aquisição de dados por sensoriamento remoto 

(VANT) e as investigações de campo foram concentradas sobre os grandes 

pavimentos calcários conhecidos localmente como lajedos. Nossa primeira 

abordagem consistiu em um estudo de sensoriamento remoto através de modelos 

digitais de elevação obtidos a partir de imagens LiDAR. 

 
 

Os dados do aerolevantamento LiDAR foram adquiridos entre fevereiro e setembro 

de 2012, usando um equipamento Leica Geosystem LS60. 

O nivelamento utilizou 4.2 pontos/m2, frequência de 200.000 pontos/s (200 kHz) e 

um ângulo de abertura do 26º. A frequência de operação foi de 160,2 kHz, com uma 

velocidade média de 190 km/h. O espaçamento entre os pontos foi 0,41 metros ao 

longo da direção de vôo e 0,80 metros ortogonal à direção de voo.  

 

O sistema geodésico georreferenciamento definido foi o SIRGAS2000, projetado em 

um sistema UTM (24S / MC: 39° W.Gr). A altimetria utilizou modelo geoidal 

MAPGEO2010, com 29 pontos de controle em terra. 

 

TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DA NUVEM DE PONTOS 

 

A geração de modelos digitais de terreno através nuvens de pontos LiDAR, para 

posterior utilização em mapeamento geológico-geomorfológico tem, conforme será 

demonstrado neste estudo, desafios iniciais conforme discutido por Renslow, (2012) 

e (Silva et al., 2013).   
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A) APLICATIVOS 

 

Neste projeto, os dados da nuvem de pontos LiDAR foram, preliminarmente, 

analisados através do software Globalmapper 15 e 16 (Módulo LiDAR). 

Posteriormente os dados foram integrados utilizando o software  ArcGIS 10.3. 

B) FILTRAGEM 

 

O principal desafio a ser atingido, para uma fiel representação do terreno, 

corresponde a uma eficiente filtragem da nuvem de pontos correspondentes à 

superfície do terreno (Silva et al., 2013). No entanto, a distinção entre a superfície e 

as demais feições é um enorme desafio dependendo das características naturais da 

área (Meng et al., 2010). A interpolação dos pontos obtidos após a filtragem, para 

geração do MDT pode ser feita utilizando vários softwares, conforme Hug et al. 

(2004), Isemburg et al. (2006), Weishampel et al. (2011) e Silva et al. (2013). 

Na área de estudo, a necessidade de filtragem dos dados para remover a influência 

da densidade da vegetação sobre a nuvem de pontos, no período em que foram 

registrados os dados, e consequentemente no produto final obtido, pode ser 

observada nas Figuras 6 e 7. Embora a vegetação local seja do tipo Caatinga 

arbóreo-arbustiva variando de densa a esparsa (Figuras 6A, 7A) .  
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Aplicativos para visualização tridimensional possibilitam a manipulação de dados da 

nuvem de pontos possibilitando a análise em diversos ângulos de visada (Figura 8B) 

e a geração de seções transversais (Figuras 9 e 10). Tais ferramentas mostram-se 

assim alto valor tecnológico agregado para a análise de feições macro-morfológicas 

e para o entendimento do processo de carstificação da Formação Jandaíra. 

 

Na ÁREA III, a reclassificação da nuvem de pontos utilizando software adequado 

permitiu eliminar os pontos associados à vegetação de grande porte e a 

caracterização de uma estrutura de grande porte (visível em ortofotografia aérea). 

As dimensões desta estrutura são de 72,0 metros de extensão com largura variando 

entre 5,0 e 15,0 metros, conforme será demonstrado no capítulo de caracterização 

da ÁREA III (Figuras 9 e 10). Através da seção geológica simplificada visualiza-se 

mais claramente, a estrutura gerada pelos intensos processos de dissolução 

desenvolvidos localmente sobre fraturas NW, que em perfil apresenta-se com uma 

seção transversal do tipo pináculo (Figura 11). 

 

Secções transversais geradas a partir da nuvem de pontos LiDAR podem ser 

utilizadas para ilustrar o desenvolvimento da topografia e do aporte sedimentar sobre 

a planície flúviocárstica do Rio Apodi-Mossoró (Figura 12). Na porção proximal do 

vale as escarpas cársticas atingem 40 m de altura e 250 m de largura. Seções 

geológicas simplificadas mostrando um terraço aluvial na superfície cárstica de 

carbonato. Os sedimentos aluviais atingem mais de 5 m de espessura e formando 

dois terraços aluviais. O canal de fluxo atual é representado por T0, enquanto que 

T1 representa um paleoterraço.  
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3.2 – Ferramenta Veículo aéreo não tripulado (VANT) 

 

Neste trabalho foram utilizadas ortofotografias obtidas a partir de um VANT e 

integradas com modelos digitais de elevação gerados a partir de dados VANT, bem 

como por nuvens de pontos obtidas pelo levantamento LiDAR, para identificar as 

características do carste jandaíra em diferentes escalas. A determinação das 

características de vôo foi feita para cada afloramento. O equipamento VANT utiliza 

uma câmera com resolução de 14 megapixels e segue um roteiro predeterminado 

acima de cada site em uma altura de 10 m a 50 m. As imagens obtidas tem um pixel 

de 1,2 a 2 centímetros e são muito mais precisas do que imagens convencionais de 

ortofotos ou satélite. Estas imagens de alta precisão permitem caracterizar em 

escala de detalhe os diversos sistemas de fraturas e características cársticas em 

escala submétrica. 

 

O resultado final do trabalho em cada área foi um mosaico, onde é possível 

identificar feições cársticas em várias escalas. Foram gerados também modelos 

digitais de elevação em tons de cinza e coloridos. Nos modelos sombreados utilizou-

se ângulo de iluminação a 045º e com azimute a 315º para destacar sistemas de 

fratura sobre as imagens dos afloramentos carbonáticos (Figura 4). Foram aplicadas 

também cores diferentes para cada altura, sendo que a variação de escala foi capaz 

de detectar diferenças de altura de até 0,2 m. Este procedimento permitiu detectar 

variações decimétricas na altura dos blocos, que ajudou a identificação de 

deslocamentos associados ao colapso e ao basculamento de blocos.  

Dentro do plano de trabalho foram adquiridas fotografias aéreas de alta resolução 

através de um sistema VANT (veículo aéreo não tripulado) operado pela equipe de 

pesquisadores da Delft University of Technology. Estas imagens foram utilizadas, 

inicialmente para análise integrada e medição de fraturas e lineamentos, 

subsidiando uma análise quantitativa mais acurada através de ferramentas gráficas 



 

e est

morf

A me

1

2

3

4

5

As ár

o sof

de laj

A Pa

aflora

à est

para 

sobre

Fig

tatísticas q

foestrutura

etodologia d

. Definição

. Parametr

. Aquisição

. Ortorretif

. Análise d

reas de inte

ftware Goog

jedos, onde

arametrizaç

amento, da 

tação de de

cobrir uma

evoos (Figu

gura 16 – P
aflora
sobre
(2015

que comple

is descritas

de trabalho a

o das áreas 

rização do p

o de dados;

ficação e mo

das feições 

eresse foram

gle Earth e 

e as feições

ção do pla

altura de vo

ecolagem, c

a maior áre

ra 16).  

Plano de voo
amento da F
evoo. (B) Da
5). 

ementam o

s em aflora

adotada pod

 de interess

plano de vo

; 

osaicagem 

carstificada

m definidas 

ortofotogra

 cársticas p

no de voo

oo adotada

condicionad

ea de aflora

o para aquis
Formação Jan
ados do So

32 
 

o mapeame

amentos. 

de ser divid

se; 

o; 

das imagen

as em image

sobre imag

afias digitais

poderiam se

o foi estab

, havendo l

o pelo temp

amentos fez

sição de ima
ndaíra, na Á

obrevoo reali

ento de de

ida basicam

ns; 

ens em dife

ens orbitais

s, seleciona

er melhor ca

belecida de

imitação de

po de duraç

z-se necess

agens, com 
Área I. (A) Da
izado. Confo

etalhe das 

mente em ci

rentes esca

s de alta res

ndo-se aqu

aracterizada

e acordo c

e 20 minutos

ção da carg

sária a pro

registro hori
ados do plan
orme Oliveira

feições cá

nco etapas

alas.  

solução, util

uelas com o

as.  

com a exte

s, incluindo 

ga da bateri

ogramação 

 
izontal, sobre
nejamento do
ra e Bezerra

ársticas e 

:  

izando-se 

ocorrência 

ensão do 

o retorno 

ia. Assim, 

de vários 

re 
o 
a. 



 

 

As o

most

perm

carbo

 

A aq

imag

tama

voar 

total 

utiliza

que g

plano

Fig

 

O eq

voo e

O res

toda 

rtofotografia

ram-se van

mitindo o ma

onatos.  

uisição de d

ens são ad

nho de 50 

até 40 km p

de dois qui

ando uma c

gera fotogra

o horizontal 

gura 17 – U
aflora
Quad
Poroc
em p

uipamento 

e da captura

sultado fina

a extensão

as digitais o

ntajosas em

apeamento 

dados é fei

dquiridas d

x 50 cm de

por hora e 

ilômetros po

câmera foto

afias ortogo

(Figura 17A

 

Utilização de
amento da F
dricóptero uti
carste. (B) S
lano vertical 

possui GPS

a das image

al é um mo

o do afloram

obtidas por

m relação à

em detalhe

ta por um e

e acordo c

e área e 20

levanta voo

or voo. A a

ográfica dig

onais à sup

A) como no 

e equipamen
Formação Ja
ilizado pela e

Sobrevoo VAN
. 

S e piloto a

ens, essenc

osaico de im

mento, sob

33 
 

r VANT pel

às ortofotog

e da densid

equipament

com o plan

0 cm de esp

o até uma a

aquisição da

ital rotacion

perfície, per

plano vertic

 
nto tipo VA
andaíra, às 
equipe da D
NT na Área I

automático, 

cial à fase se

magens orto

re o qual é

la sua altís

grafias con

dade das fr

to com man

no de voo 

pessura, pe

altura de 300

as imagens 

nável, com 

rmitindo a o

cal (Figura 1

NT para aq
margens do

Delft Universit
IV, para imag

com progra

eguinte que

orretificadas

é possível p

ssima resolu

vencionais 

raturas des

nuseio por c

pré-program

esando 1 kg

0 m, percor

é feita a u

a resolução

obtenção d

17B).  

 

quisição de 
o Rio Apodi-
ty, participan
geamento de

amação aut

e é a ortorre

s e georref

proceder a 

ução (1,5 a

e imagens

senvolvidas 

controle rem

mado. O V

g (Figura 17

rrendo uma

ma altura c

o de 14 me

e imagens,

imagens em
Mossoró. (A

nte do projeto
e afloramento

tomática do

etificação.  

ferenciadas

análise da

a 2cm/px) 

s orbitais, 

sobre os 

moto e as 

VANT tem 

7A). Pode 

 distancia 

constante, 

egapixels, 

, tanto no 

 
m 
A) 
o 
o 

 plano de 

 cobrindo 

as feições 



 

estru

V).  

Fig

 

3.3 –

 

A ca

melh

regis

vincu

outro

litofá

amos

carac

poro

Fried

cons

turais carst

gura 18 – Im
dado
Rio A

– Investigaç

aracterizaç

horar a inte

stradas nas

ulante de 

os pesquis

ácies identi

stras usan

cterísticas 

sidade. Fo

dman (197

stituintes e 

ificadas, em

magem de alt
os utilizando 
Apodi-Mossor

ções de ca

ção em ca

erpretação 

s imagens

nosso pro

sadores e

ificados no

ndo um m

texturais,

oram utiliza

71) para ca

cimentos. 

m diferentes

ta resolução 
VANT em af
ró - Área IV.

ampo 

ampo dos

de estrutu

s VANT. A

ojeto de p

elaboraram

os afloram

microscópio

 diagenét

ados méto

aracterizar 

34 
 

s escalas de

adquirida na
floramento da

afloramen

uras sedim

Além disso,

pesquisa, f

 estudos

entos. For

o petrográf

ticas, com

odos de co

a mineral

e trabalho (F

a segunda ca
a Formação 

ntos foi ex

mentares, fr

, dentro do

foram cole

petrográfi

ram exami

fico conve

mposicionai

oloração d

ogia dos c

Figura 18 / 

ampanha de 
Jandaíra, às

xecutada c

raturas e e

o Projeto P

etadas am

cos enfoc

inadas lâm

encional p

s, de est

escritos po

carbonatos

ANEXOS II

 

aquisição de
s margens do

com o obj

estruturas 

Porocarste

ostras, se

cando os 

minas delga

ara determ

trutura e 

or Warne 

s, outras p

, IIA, IV e 

e 
o 

jetivo de 

cársticas 

e, projeto 

endo que 

diversos 

adas em 

minar as 

tipos de 

(1962) e 

partículas 



35 
  

 

 

CAPÍTULO IV  

Artigo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Karst landforms investigated by Lidar and UAV in a semi-arid environment” 

Submetido à Revista GEOMORPHOLOGY  

em 16 de agosto de 2016 

  



36 
  

Karst landforms investigated by LiDAR and UAV in a semi-arid environment 

 

 Orildo L. Silva1,2, Francisco H.R. Bezerra 1*, Rubson P. Maia3, Caroline L. Cazarin4 

                                                                             

¹ Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, Universidade federal do 

Rio Grande do Norte, Campus Universitário S/N, 59078-970, Natal, Brazil, 

orildo@petrobras.com.br; bezerrafh@geologia.ufrn.br 

² Petrobras, Av. Euzébio Rocha, 1000 - Cidade da Esperança, Natal - RN, 59064-

100, Brazil 

³ Departamento de Geografia, Universidade Federal do Ceará, Campus Universitário 

S/N, 59078-970, Fortaleza, Brazil, rubsonpinheiro@yahoo.com.br 

4 – Petrobras, CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo 

Américo Miguez de Mello, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, cazarin@petrobras.com.br 

 

  

*Corresponding author: FH Bezerra (bezerrafh@geologia.ufrn.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
  

Highlights 

We investigated karst landforms using LiDAR and an UAV in a semi-arid 

environment 

Karst evolution starts with the dissolution of fractures and sedimentary beds 

Karst evolves to sinkholes, caves and finally to a fault-controlled fluvial system  

Similar features have also been identified in deep sedimentary layers 

Similar surface and shallow karst features can be preserved during deep burial  
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Abstract  

This paper analyzes different types of karst landforms and their relationships with 

fracture systems, sedimentary bedding, and fluvial processes. We mapped karst 

features in the Cretaceous carbonates of the Jandaíra Formation in the Potiguar 

Basin, Brazil. The study area is a semi-arid region, with low annual rainfall (~ 600 

mm/year) and high evaporation (~2000 mm/year). We used high-resolution digital 

elevation models acquired using Light Detection and Ranging (LiDAR) and aerial 

orthophotographs acquired using an unmanned aerial vehicle (UAV). This study 

focuses on surface and near-surface processes, and we grouped karst evolution into 

four stages. Fractures are opened by dissolution, forming vertical fluid pathways at 

the centimeter to meter scale during stage 1. The most pervasive set of fractures 

concentrates the dissolution. Coeval intrastratal and interstratal dissolution occurs 

along horizontal layers, which bound dissolved fractures. This conduit system acts as 

pathways for water flow, which causes advanced leaching. The enlargement of 

conduits in the subsurface contributes to the collapse of blocks, generation of 

sinkholes, and expansion of caves in stage 2. During stage 3, propagation of 

horizontal and vertical dissolution along fractures and layers causes the coalescence 

of sinkholes and the capture of small streams. Fluvial processes dominate karst 

dissolution during stage 4, and alluvial sediments cap the carbonate karst surface 

and fill caves and sinkholes along the valley. Tectonic structures and sedimentary 

bedding control all stages of karst evolution, and the resulting structures and 

landforms form during these stages. Comparisons with ground-penetrating radar, 

borehole and seismic surveys in sedimentary basins indicate that these structures 

are preserved during burial. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, sinkholes, caves, epikarst.   
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2. Introduction 

The use of remote sensing techniques in geomorphology has increased in 

importance due to global elevation models and datasets such as the Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) (Zyl, 2001; Farr et al.,2007, Bubenzer and Bolten, 

2008; Patel and Sarkar, 2010; Wilson, 2012) and the capacity of geographic 

information systems to visualize and analyze large areas (Grohmann, 2004; López-

Vicente, 2009; Choi, 2012; Zhou and Zhu, 2013). This type of analysis provides a 

way to look at areas in unprecedented detail, often allowing the recognition of 

previously unknown features and the establishment of their spatial relationships 

(Grohmann and Miliaresis, 2013). 

 

The last decade has seen an increase in geomorphological studies that use 

decametric-scale images captured using Light Detection and Ranging (LiDAR) and 

photography from unmanned aerial vehicles (UAV) (Carter et al., 2007, Glennie et 

al., 2013a, b; Meigs, 2014). These data allow terrain analysis that is more detailed 

compared with digital elevation models with global characteristics (Grebby et al., 

2011; Haddad et al., 2012; Barlow et al., 2008). In karst geomorphology, these 

modern techniques and modeling have produced new insights into processes and 

resulting landforms (De Waele et al.,2009). The integrated use of satellite images or 

LiDAR images with geographic information systems has also benefited the study of 

karst systems. For example, Sallun Filho and Karmann, (2007) used SRTM data 

integrated with 1:60,000 aerial photographs and Landsat 7 ETM+ images in the 

geomorphological mapping of karst on the southern edge of the Pantanal wetland 

region, central-western Brazil. Similarly, Siart et al. (2009) used high-resolution 

satellite imagery (Quickbird) and GIS to map karst features in central Crete, whereas 

Weishampel et al. (2011) used LiDAR to map the equatorial forest in western Belize, 

where they identified 60 previously unknown depressions and cave entrances. 

  

A concomitant progress in karst studies has also be seen in ground-penetrating radar 

(GPR) and seismic investigations of buried karst systems in sedimentary basins. For 
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example, Loucks et al. (2004) characterized the 3D architecture of a Lower 

Ordovician coalesced, collapsed paleocave system by integrating GPR, shallow-

core, and outcrop data. Studies of deeper buried karst systems have also been 

conducted in several sedimentary basins, such as the middle Miocene carbonate 

platform offshore Sarawak, Borneo (Vahrenkamp et al., 2004); in layers between the 

late Paleozoic and mid-Triassic (i.e., late Permian to Anisian), Norwegian Barents 

Sea (Sayago et al., 2012); in Silurian-Ordovician carbonates of the Tarim basin, NW 

China (Zeng et al., 2011a, 2011b; Chen et al., 2012; Zhao et al., 2014); and in the 

Upper Devonian Grosmont Formation, Alberta, Canada (Roussel-Houston, 2014).  

 

Despite the increasing identification of karst systems in both surface and subsurface 

carbonate units using new technologies, some relevant problems remain. First, 

dissolution along preferential zones creates anisotropy in karst systems, which are 

seen as heterogeneous and complex (Dürrast and Siegesmund, 1999; Hopkins, 

1999). Therefore, many current karst models lack the capability to predict their 

complexities (Casciano et al., 2004). Second, scale problems may affect the 

investigation of karst systems, mainly those that are buried. Although these systems 

can be observed at a scale from 10 m to 10 km, conduits less than 10 m long are 

difficult to map at depth in sedimentary basins, even with the advent of 3D seismic 

data (Farzadi and Hestharnmer, 2007). Conversely, conduit architecture is difficult to 

detect in borehole data (Major and Holtz, 1997), which provide non-systematic and 

incomplete samples of karst systems. In addition, the recognition of buried karst 

features is not straightforward because conventional seismic interpretation alone is 

generally not sufficient to discriminate karstified areas from their surroundings 

(Sayago et al., 2012). Therefore, analysis of the geometry of karst systems remains 

elusive in several cases where direct access to karst conduits is not possible. 

 

One of the major consequences of the problems stated above is the difficulty in 

predicting how karst systems evolve where direct observation is unlikely. Therefore, 

more studies are needed to recognize dissolution, breakdown, and sediment infill at 
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several scales and to understand the changes in the spatial distribution of these 

systems (Wang and Al-Aasm, 2002). One way forward has been the combined 

investigation of surface and subsurface data, which allow continuous observations at 

many scales.  

 

Well-exposed, preserved and large outcrops of karst systems are relatively rare. We 

selected, therefore, the Turonian–Campanian Jandaíra Formation in the Potiguar 

Basin, northeastern Brazil, as our study area. It forms the major exposed Cretaceous 

carbonate platform in the Brazilian margin, where conspicuous outcrops form 

exposures up to 2 km in diameter (Figs. 1 and 2). This is a semi-arid region, where 

the karst system is dry during most of the year. We focused on the role of solution-

enlarged features in the evolution of surface (epigenic) karst processes. We used an 

integrated approach that consisted of the analysis of LiDAR and UAV imagery, 

combined with outcrop and cave mapping. The main results indicate at least four 

main stages of karst evolution controlled by fractures and sedimentary beds. 

 

2. Geological, geomorphological, and climatic settings 

2.1 - Geological setting 

The Potiguar Basin is located in the eastern part of the Brazilian equatorial margin 

and comprises onshore and offshore parts (Fig. 1). This basin was generated during 

the breakup between South America and Africa in the Jurassic-Cretaceous and is 

composed of rift, transitional, and post-rift sedimentary units (Matos, 1992; De Castro 

et al., 2012; Costa de Melo et al., 2016).  

 

The Jandaíra Formation, the main target of the present study, is part of the post-rift 

sequence. The Jandaíra Formation is a carbonate ramp, 50–700 m thick, which 

formed as a transgressive unit after the breakup of Pangea during the South Atlantic 

opening in the Turonian–Campanian (Fig. 1). It dips ~2º towards the north and forms 

dissected tablelands that characterize most of the onshore part of the Potiguar Basin 
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(Figs. 1 and 2). This carbonate ramp is in conformable contact, at its base, with the 

siliciclastic rocks of the Açu Formation (Bertani et al., 1990). The carbonate rocks of 

the Jandaíra 
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The second stress field featured E-W-oriented compression and N-S-oriented 

extension in the eastern part of the Potiguar Basin; and NW-SE-oriented 

compression and NE-SW-oriented extension in the central and western parts of 

the basin. The change in the stress field, which occurred in the Miocene, 

coincided with a change in the direction of drift of the South American plate. Both 

stress fields reactivated faults generated in the rift phase. The post-rift 

deformation affecting the Jandaíra Formation formed faults with throws of dozens 

of meters. This is, however, not as intense as the throws observed in the rift units, 

which amount to 6 km.     

 

The Jandaíra Formation is the largest Cretaceous carbonate exposure in eastern 

South America. Stratigraphic studies indicate that the Jandaíra Formation is a 

carbonate ramp that was subjected to three previous stages of subaerial exposure 

(Córdoba, 2001). The first stage occurred from the Neocomian (92 Ma) to the 

Neoturonian (88 Ma), the second stage occurred from the Neoturonian to the 

Neosantonian (83 Ma), and the third stage occurred from the Neosantonian to the 

Eocampanian (80 Ma) (Xavier Neto, 2006). These stages of subaerial exposure 

were mainly caused by tectonic uplift or eustatic variations (Córdoba, 2001). 

 

2.2 – Geomorphological setting 

The Potiguar Basin contains Cretaceous to Quaternary sedimentary units, which 

are cut by mostly NE-SW and NW-SE-striking faults. These structures control the 

course of river valleys and a dome related to tectonic basin inversion in the central 

part of the basin (Fig. 1). The landforms of the Potiguar Basin developed during 

the passive margin stage of the continental margin. These processes include 

topographic inversion and uplift, which are mainly observed in the central part of 

the basin (Maia and Bezerra, 2014, 2015). 

 

A carbonate plateau composed of Cretaceous carbonates of the Jandaíra 

Formation occurs across the basin. The plateau dips ~2° to the north and forms 

dissected tablelands. This zone makes up a stratiform horizon more than 150 km 

wide and 250 km long, where water inflow occurs during rainy periods and 
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flooding from the nearby rivers. The top part of the plateau is composed of 

calcrete, which is a common by-product of carbonate weathering in dry and hot 

climates (Fig. 1) (Maia and Bezerra, 2015).  

 

A few studies have already investigated the karst system in the Jandaíra 

Formation. Xavier Neto (2006) and Xavier Neto and Medeiros (2006) used GPR 

to understand karst processes and sedimentary structures. Jesus et al. (2012) 

and dos Reis Jr. et al. (2014) investigated the geometry of paleocaves, and 

Fernandes et al. (2015) identified dissolution along fractures and beds in layers 

less than 10 m deep. 

 

2.3 - Climatic setting 

Northeastern Brazil is a semi-arid region. The average annual temperature is 

28ºC, and annual rainfall ranges between 500 and 800 mm, with rains 

concentrated in the first months of the year (Peterson and Haug, 2006). 

Interannual rainfall can vary by as much as 40% (Cadier, 1996), and evaporation 

rates may exceed 1,400 mm (Martins, 1986). Droughts are frequent in the region. 

A few studies indicate a similarity between the present-day climate and climates in 

the late glacial and the penultimate interglacial times (Bezerra et al., 2008; Gurgel 

et al., 2013; Maia and Bezerra, 2015). 

 

The Potiguar Basin is located within the semi-arid zone that characterizes most of 

inland northeastern Brazil. Data from carbonate rocks in the region indicate 

development of Quaternary karst systems in a variety of short periods. In the São 

Francisco Craton, ~1,000 km south of the study area, the largest cave system in 

South America occurs in carbonate rocks that were drained by at least 778 ka. 

More precise 230Th/234U ages indicate, however, that the main periods of 

deposition of speleothems and tufa deposits occurred during humid periods at 

~400, 145, and 20–10 ka. Most of the exposed karst system in northeastern Brazil 

is, therefore, Quaternary (Auler et al., 2004; Wang et al., 2004). The reader can 

refer to these studies for detailed descriptions of the Quaternary climatic 

conditions and chronology of the karst systems in eastern South America. 
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The area has experienced drought episodes. The warm episodes associated with 

El Niño are among the major causes of the severe droughts in region (Haylock et 

al., 2006). Therefore, some connection exists between El Niño events in the 

tropical South Pacific and droughts in northeastern Brazil (Oliveira et al., 1999). 

On the other hand, the identification of tufas and speleothems in collapsed and 

buried paleocaves suggests the occurrence of a much more humid climate in the 

Turonian (93.9 - 89.8 Ma) than currently exists in the region (dos Reis Jr. et al., 

2014). 

 

3. Methodology 

3.1 - LiDAR investigation 

Our study is a multi-scale investigation that comprises remote sensing and 

structural and sedimentary mapping. We concentrated our study on large 

limestone pavements, where we carried out remote sensing and field investigation 

(Fig. 2). Our first approach consisted of a remote sensing study of LiDAR imagery. 

The LiDAR data were acquired between February and September 2012 using the 

Leica Geosystem LS60. The leveling had a 4.2 point/m2, frequency of 200,000 

points/s (200 kHz), and an aperture angle of 26º. The frequency of operation was 

160.2 kHz, with a mean velocity of 190 km/h. Spacing between points was 0.41 m 

in the flight direction and 0.80 m orthogonal to the flight direction. The geodetic 

georeference system was the SIRGAS2000, which was projected on a UTM 

system (24S / MC: 39° W.Gr). The altimetry used the geoid model MAPGEO2010 

and 29 control points on the ground.  

 

We analyzed the LiDAR data using the LiDAR module in Globalmapper 16. We 

integrated data using the ArcGis 10.3 software and filtered the point cloud to sort 

out soil from vegetation features, after Hug et al. (2004), Isemburg et al. (2006), 

and Weishampel et al. (2011). The classification of the point clouds allowed the 

separation of ground points from those of vegetation, which was composed of 

small bushes and ranged from dense to sparse during the period of data 

acquisition. The cloud point processing allowed us to delete points related to 

vegetation and allowed us to identify sinkholes across the study area (Fig. 3).  
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The final result of the work in each site was a photomosaic, in which we could 

identify karst features at several scales. We used a hillshade filter from angles of 

045º and 315º to highlight fracture systems in the carbonate ledges (Fig. 4). We 

also applied different colors to each height. The scale variation was able to detect 

differences in height of up to 0.2 m. This procedure allowed us to detect 

decimetric variations in block height, which helped in the identification of fault 

offsets and tilting. 

 

3.3 – Field investigation 

The outcrop field characterization is presented aiming to improve the 

interpretation of sedimentary structures, fractures and karst structures in UAV 

images. In addition, we using a petrographic study focused on the lithofacies that 

we identified in the outcrops and in core samples. We examined impregnated thin 

sections using a conventional petrographic microscope to determine the textural 

features, framework composition, and porosity types. We used the staining 

methods described by Warne (1962) and Friedman (1971) to study the carbonate 

mineralogy of constituent particles and cements.  
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4. Results 

 

4.1 – General features 

Most of the present-day epigenic karst system of the Jandaíra Formation is now 

dry and lies above the nearby river level in the vadose zone. This zone makes up 

a roughly stratiform horizon of regional extent, where water inflow occurs through 

rainfall and the flooding of the nearby rivers. We estimate that this 

karstified/fractured zone is concentrated at ~ 30–40 m depth, but caves have also 

been found by boreholes as deep as 100 m. We studied four main areas with 

LiDAR and the UAV and two additional areas with the UAV (Fig. 2).  

 

Three groups of fractures affect the nearly flat-lying layers in the carbonate rocks: 

ENE-, NNE-SSW-, and NNW-ESE-striking fractures. They comprise faults and 

joints and were generated in a post-rift period after the deposition of the Jandaíra 

Formation in the Campanian. Some of these fractures cut across Quaternary 

upper units and present well-preserved scarps, which indicate their Quaternary 

reactivation. 

 

We analyzed the carbonates in thin section. The karst levels affect several 

lithologies in the outcrops: mudstone, grainstone and wackestone. Porosity is 

higher in the dolomitized facies (≥ 8%) and in the secondary karstified facies (≥ 

6%) than in the other sedimentary facies. In general, porosity and permeability are 

higher in outcrop samples than in borehole samples, as a result of the greater 

number of interconnected vugs. This suggests that karstification is mainly a near-

surface process. We divided the structures in these areas into three main groups 

according to their size and scale of observation, and these groups are described 

below. 
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4.2 – Karst features at the mesoscopic scale (10 cm – 3 m) 

 

The karst system developed along fractures and bedding planes at the centimetric 

to metric scale. The first structures to control karst are fracture sets (Figs. 5, 6 and 

7). 

Most of the outcrops occur in areas I and II (Fig. 2) and exhibit two to three sets of 

joints, along which dissolution occurred. These fractures strike NNE-SSW and 

WNW-SSE, shifting to N-S- and E-W in the southern part of the study area. The 

NNE-SSW- to N-S-striking set (Fig. 5,6) of fractures range from 1 to 5 m in length, 

are the most pervasive, and concentrate the dissolution, as observed in the UAV 

images (Fig. 6A-E). Block collapse occurs along these fracture sets (Fig. 6C-D, 

7D), and small dissolution holes up to 30 cm in diameter also occur at the fracture 

intersections, along fractures or at fracture terminations (Fig. 5A through E). 

 

The spacing between fractures, which is measured orthogonal to the fractures, 

varies significantly across the outcrops and influences karstification. The 

dissolution is more intense where closely spaced fractures form fracture zones 

(Fig. 5A, B, 6A, C and 7A through D). In a few images, karstification is so intense 

along the closely spaced fractures that a zone of tilted and loose carbonate blocks 

have formed in response to intense dissolution (Figs. 5, 6 and 7). These blocks 

are in place, partially displaced, or completely loose in an advanced stage of 

karstification (Fig. 5A-C, 6C-D and 7B through D). Dissolution also occurs along 

vertical veins of calcite. In several sites, the enlargement of joints is associated 

with vugular porosity (Fig. 7E, G). 

 

The vertical dissolution stops at the lower horizontal boundary of the sedimentary 

beds, resulting in dissolution-enlarged horizons. These layers are linked by 

vertical fractures. The leaching geometries consist of a system composed of 

vertical conduits related to fractures, and horizontal and sinuous conduits 

influenced by the sedimentary bedding. The layers more prone to dissolution are 
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composed of lithologies such as mudstones, grainstones, and wackestones 

(Fig.7E through H). 
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Collapse breccias developed along several fracture sets (Figs. 5, 6 and 7). Three 

main types of collapse breccia, using the terminology by Loucks (1999), occur in 

the study area. Crackle breccias (CrBZ) occur where fragmentation of carbonates 

is still in the initial process, as observed along WNW-ESE-striking and NNE-

SSW-striking fractures (Figs. 5A, C, 6D and 7B). Mosaic breccias (MBZ) mark the 

intermediate stage of carbonate fragmentation, where rotation and fragmentation 

between the blocks intensifies (Figs 5A, C, 6D, F and 7C). Chaotic breccias 

(ChBZ) mark the most advanced stage of fragmentation, in which the brecciated 

process evolves into a chaotic distribution of fragments and blocks, with 

advanced block development and intense breakdown of larger blocks generating 

fragments of various sizes and shapes (Figs. 5A, C, 6D, F and 7C, H). This 

process of brecciation does not occur in isolation and is instead associated with 

doline generation at the surface (Figs. 6 and 7D). 

 

Carbonate layers respond differently to karstification, which occurs both between 

layers (interstratal dissolution, Figs. 7E, F, H) and within layers (intrastratal 

dissolution, Fig. 7G). One example is the layers with several dissolution vugs, 

which correspond to layers with intrastratal dissolution. The enlargement of 

vertical fractures and the differential intrastratal and interstratal dissolution present 

a comb-like pattern of karstification when seen in cross section (Figs. 7E through 

G).  

 

Some layers exhibit different degrees of dissolution-karstification due to their 

present relative permeability (K). For example, Fig. 7 G shows different levels of 

karstification that can be associated with the difference in relative permeability 

between three layers (K1 > K2 > K3). The most karstified level (K1) presents 

centimetric to decimetric vugs, an is very heterogeneous. Bedrock disintegration 

in this layer is caused by the interconnection of various vugs. This type of feature 

occurs in several outcrops, sometimes showing lateral continuity. The 

intermediate level (K2) displays a more homogeneous texture, in which the 

distribution of millimetric to centimetric vugs sometimes exhibits alignment within a 

layer. The least karstified level (K3) exhibits no apparent vugular porosity and 
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corresponds to the cave ceiling. This last layer usually forms tilted and collapsed 

blocks, which fell from the ceiling as the karstification advanced in K1 and K2. 

This process was observed in outcrops (Figs. 8A, B, 9D through F) and caves 

(Figs. 7E through H and 10). 
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4.3 - Karst features at the meter to decameter scale (3 m – 100 m)  

 

The most prominent features found at this scale are dolines and caves (Figs. 9 

and 10). The development of dolines and caves occurs along fractures oriented in 

three directions: NE-SW, E-W, and NW-SE. The frequency of enlarged fractures 

and faults, however, diminishes rapidly with depth. As a result, preserved fault 

rocks are relatively uncommon at the surface and more common below 40 m 

deep. Caves form vertical passages up to 20–30 m deep and horizontal passages 

up to 300 m long (Fig. 10), whereas dolines form craters with collapsed and tilted 

blocks from 3 m to 30 m in diameter (Figs. 6D, 7D through H, 8A through C, and 

9A through F). The largest dolines develop preferentially along fractures and at 

fracture intersections (Fig. 9), where the high degree of dissolution causes the 

carbonate blocks up to 1-5 m in diameter to tilt and collapse (Fig. 9 and 10).  

The dissolution-enlarged fractures, dolines and sedimentary layers exhibit two 

types of sediment infill in the study area. The first one includes collapse breccias 

(crackle, mosaic, and chaotic, Figs. 5, 6 and 7), which are composed of fragments 

fallen from the fault-damage zones or cave ceilings after karstification (Figs.7E, F, 

H, 8A and 9C). These breccias form poorly sorted, matrix- to clast-supported 

sediments, in which clasts vary from boulders to pebbles (Figs. 7C, H and 9B). 

The matrix is composed of silt- and sand-sized carbonate grains. The second type 

of sediment infill is composed of detrital alluvial sediments derived from nearby 

streams. This material was transported by traction and suspension and deposited 

in solution-enlarged caves (Fig.7E-G) and dolines. These detrital sediments occur 

at the surface and in the cores. They include mudstones, subarkoses, argillites, 

siltic shales, and argillaceous sandstones. Finer sediments also occur in the 

deepest parts of solution-enlarged fractures in caves (Fig. 7F, G).  

The development of caves starts along fractures and intensifies in the presence of 

layers more susceptible to water action (Fig. 10). The dissolution along the 

fractures can be seen on the surface using high-resolution images obtained by 

UAV (Fig. 10A)
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and in the subsurface using cross sections exhibiting the dissolution process (Fig. 

10B). At depth, the dissolution along fractures forms narrow (Fig. 10B: A-A ', B-B ', 

F-F ') and wide sinkholes (Fig. 10B: A-A ', B-B ', G-G '). However, the enlargement 

of conduits is associated with layers and is especially related to the turbulent flow 

during periods of torrential rain (Fig. 10B: B-B ', D-D ', F-F’, G-G '). Normally, bulk 

collapses of the upper layers are associated with the intersection between two or 

more fracture systems, forming large halls (Fig. 10B: E-E ') in the sub-surface. 

These halls could be in full contact (doline, in Fig. 10B: C-C '), partial contact 

(chimney, in Fig. 10B: E-E’, W side) or no contact with the surface (Fig. 10B: E-E’, 

E side). In the example of Fig. 10, the cave occurs at the intersection of NE-SW-, 

N-S- and NW-SE-striking fractures, and the cave reaches 8 m below the surface 

(Fig. 10B: E-E’). The general development of the landforms in this area is 

illustrated in the sketch with a 3D view of cave mainly by the speleogenesis along 

fractures sets and sedimentary beds (Fig. 10C). A large wall-like structure occurs 

at the center of the cave and was generated by karstification along two parallel 

NE-SW-striking fractures. A similar feature was described in area III (Fig. 2) but 

was developed along two parallel NW-SE-striking fractures (see cross section c-

c’, in Fig. 11F, G). 

 

4.4. - Karst features at the decameter to kilometer scale (100 m – 2 km) 

The most common structures at this scale are small streams captured by 

sinkholes, and karst-controlled drainage systems (Fig. 11). In a few places, 

sinkholes merge and form a linear depression along fractures. These structures 

are filled with soil and sand from nearby streams.  

 

The main drainage systems in the study area are controlled by NE-striking faults 

and an E-W-striking set of fractures. The karstification and subsequent erosion of 

these faults and joint sets resulted in steep and narrow canyons, which follow the 

fracture trends. Area II is a good example. The exception to this rule is the 

Livramento river (area III, in Fig. 2) in the south of study area (Fig. 11A), which is 

the result of drainage captured by several sinkholes. The river swings from SE-

NW to NE-SW when crossing fracture systems. 
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Several sinkholes are observed on both margins of the river (Fig. 11A-B). The 

cross sections oriented perpendicular to the main channel show variations in the 

width and depth of the stream (the axis of the main channel of the drainage is 

oriented predominantly NW and there are various zones intersected by NE-

striking fracture system (Fig 11D,E). Such variations are strongly influenced by 

the collapse and tilting of blocks (Fig. 11C) resulting from the escarpment in the 

canyon. The steepest side of the profile is usually closer to the current river 

channel, with a gentle angle on the opposite side (Fig. 11D). However, the 

symmetry of the cross section of the channel is variable, depending on the chosen 

position (Fig. 11B, D, E). These processes generated the major features at the 

decameter to kilometer scale: the karst-controlled canyons. Because the 

dissolution processes occur along fractures, the fluvial valley borders are 

composed of steep walls, and some blocks of carbonates form tower structures 

separated from the main plateau (Fig. 11F, G).  

 

The analysis of the regional maps indicates the structural influence on the river 

channel. For example, the Apodi river coincides with the trace of a NE-SW-striking 

fault at surface, which indicates that the river has a strong structural control. At a 

closer scale, the NE-SW-striking fractures coincide with part of the river system 

(Figs.1, 12A). Other parts of the river coincide with the E-W-striking fractures. 

Small NW-SE-oriented streams are also controlled by faults (Figs. 12A-C). In the 

region of Apodi river (area IV in Fig. 2), the river is embedded in the limestone that 

appears on the slopes of the canyon. In this area, the topography is represented 

by tilted blocks and large canyons 35.0 – 40.0 m deep (Figs. 12D, E and 13A). As 

seen in the south of the study area, an alluvial plain has developed in the karstic 

valley and reaches 250 m wide. In the study area, the alluvial sediments are 5 m 

thick and form two alluvial terraces (T0 and T1). The present-day stream channel 

is represented by T0, whereas T1 represents a paleoterrace (Figs. 12C,E and 

13B).   
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4.5 – Stages of karst evolution in the study area 

We grouped the many structures we observed on the surface and in the caves 

into four main stages of karst evolution. Stage 1 corresponds to dissolution along 

fracture systems and sedimentary bedding (Fig. 14A, B). The former mainly 

controls vertical dissolution, and the latter controls horizontal dissolution. Meteoric 

water percolates into and dissolves fracture zones and layers with greater 

permeability and porosity at the surface and in the subsurface. Dissolution occurs 

along fracture zones, which include extensional joints, shear joints, and faults 

(Figs. 5A, B and 7A, B). This dissolution also takes place along the sedimentary 

bedding and between layers of carbonate units. These layers are mainly those 

where vugular porosity has developed (Fig. 7E, G). The dissolution process 

intensifies at the end of this stage, which causes the enlargement of conduits 

along fractures (Fig. 7H), in the space between layers (interstratal process, Fig. 

7E,F) and within layers more prone to dissolution (intrastratal process, Fig. 7G). 

 

Stage 2 corresponds to the collapse of cave roofs, the generation of dolines (Fig. 

5E, 6B-through D, 7D), block tilting and the formation of collapse breccias at the 

surface (Figs. 5A, C, 6C, D and 7B through D) and in the subsurface (Fig. 7F, H). 

The process starts with the fracture-controlled collapse of blocks several meters in 

diameter and a few meters thick, usually with vertical offsets varying from a few 

centimeters to a few meters. Intense brecciation at the surface enhances the 

water flow in the system and increases the elevation of the water table in the rock 

body. This process is more effective during rainy periods, when turbulent flows 

remove weathered material from the caves and enhance the dissolution of 

fractures and layers, which expands karstification. This process leads to the 

enlargement of conduits and the expansion of caves (Fig. 7E-F, H). Seasonally, 

this cyclical process intensifies the sinkholes and collapse breccia generation at 

the surface (Figs. 5 and 6). Loose blocks ranging in size from boulders to small 

fragments a few centimeters wide tilt and collapse into caves and major fractures 

as deep as 30 m, which causes the concentration of carbonate blocks along 

fractures (Fig. 7F) and on the cave floors (Fig. 7H). Subsequently, dolines and 

collapse breccia are generated.  
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The formation of collapse dolines is a process controlled by fractures. Figure 10 

illustrates the advanced development of dolines and caves along fractures systems 

oriented in three main directions: NE-SW, N-S, and NW-SE. Fig. 14C summarizes 

stage 2. 

 

During stage 3, there are increases in the number of collapsed blocks (X in Fig. 8A 

and CB in 9D, E) and tilted blocks at the surface (TB in Fig. 8B, 9F) and subsurface 

(Fig. 7F, H) and in the density (Fig. 9A) and size of collapsed dolines (Fig. 9B, C). 

Initially, the collapse of cave roofs forms an open crater and blocks of carbonate 

material litter the cave floor (Fig. 9B, C). After this, the increase in water percolation 

causes the propagation of horizontal and vertical dissolution along fractures (W in 

Fig. 8C) or both fracture and layers prone to karstification (Z in Fig. 8C ). Additionally, 

dolines coalescence. At the surface, small streams on top of the carbonate plateau 

that have formed a dendritic network are captured by major fractures (Y in Fig. 8C). 

Fig. 14D and Fig. 14E illustrate the main karstification processes of stage 4. 

 

In the beginning of stage 4, the intense development of the karstification process 

causes the capture of drainages by major sinkholes, forming canyons (Fig. 11A, B). 

The LiDAR image-based regional perspective shows that the main channels of the 

NE-SW- and E-W-oriented Apodi river (Fig. 12A) are controlled by fracture systems 

(Fig. 12C). During this stage, the channels have asymmetric profiles (Fig. 11B, D, 

and E) conditioned by the tilted blocks of the walls of sinkholes (Fig. 11C). The river 

margins form steep scarps in areas where tilted blocks are common (Fig. 12D-E, 

13A,B). The karstification along fractures forms extensive walls, which are isolated 

from the canyon margins and exhibit spire forms in cross section. These features 

form towers 25 m long and 20 m high (Fig. 11F, G). The end of stage 4 is 

represented by Fig.14F, when the fluvial processes dominate dissolution and an 

alluvial plain caps the carbonate karst surface. 
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5. DISCUSSION 

5.1 – The evolution of the karst system 

The development of new technologies, especially those associated with high-

resolution imagery, has allowed new discoveries in geomorphology. The use of 

LiDAR and UAV technology in the Potiguar Basin has provided images that have 

allowed us to study karst evolution from the centimeter-scale fractures to river valleys 

a few kilometers wide. Below, we discuss the processes that may account for the 

evolution of the karst system. 

 

The epigenic karst in the Jandaíra Formation formed through the dissolution of 

carbonate rocks by meteoric waters. The present-day semi-arid climatic setting in 

northeastern Brazil favors the preservation of this epigenetic karst system (Auler, 

1999; Xavier Neto and Medeiros, 2006). In epigenetic karsts, dissolution of carbonate 

rocks is greater near the surface because of the relative abundance of CO2 (and 

hence carbonic acid) in the soil. We observe this pattern in our study area in the 

present-day karstified zone down to at least 40 m deep. In northeastern Brazil, the 

dissolution of carbonate rocks and creation of pore space was concentrated in humid 

periods in the Quaternary (Auler et al., 2004; Wang et al., 2004). The dissolution 

discussed above led to the creation of cavities that form the karst system. 

 

The stages of karst evolution that we present here have already been recognized in 

several studies. Field data indicate that stage 1 of karstification occurs along 

fractures and between layers (interstratal dissolution) and along selected layers 

(intrastratal dissolution). This lateral dissolution of karst corresponds to the karst 

facies of enlarged porosity described by Roussel-Houston and Gray (2014). 

Fernandes et al. (2015) used integrated GPR data with outcrop data and high-

definition digital images obtained by an UAV to identify various karstic structures 
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associated with sedimentary intrastratal and interstratal features and with the 

development of negative flower structures with dextral movement.  

 

Bedding planes in thin-bedded carbonates seem to be important as links in large 

karst systems. In contrast, fractures are more important as links in karst systems in 

thick-bedded carbonates (e.g., Ford and Williams, 2007). In our study area, the 

layers range from 20 cm to 2 m, and both fractures and sedimentary bedding 

contribute to the karst system. 

 

The brecciation process that occurs in stage 2 starts as the collapse of loose 

carbonate blocks into fractures and dolines. This type of process has already been 

described by Loucks (1999, 2001) and Loucks and Mescher (2001), who have 

presented a classification of infilling material of karst systems and proposed a model 

of infilling and the coalescence of caves.  

 

As the conduits grow in size in stage 3, their geometries become heterogeneous and 

less influenced by faults and bedding. This eventually leads to a coalescence of 

caves into a major system. Our data, however, indicate that this process is controlled 

by fractures and layers in which preferential dissolution occurs. This pattern is also 

observed elsewhere, for example, in caves controlled by faults (Luo and Machel, 

1995). This type of cave and dolines coalescence was also described by Loucks et 

al. (2004) using GPR, shallow-core, and outcrop data to characterize the three-

dimensional, interwell-scale architecture of a coalesced and collapsed paleocave 

system in the Lower Ordovician Ellenburger Formation. In the Jandaíra Formation, 

Dos Reis Jr. et al. (2014) were able to identified numerous buried collapsed 

paleocaves because their electromagnetic signatures were different from those of the 

host limestone rock. The coalescence of those caves is similar to that of the caves in 

the present study. 
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In stage 4, the interaction between the surface drainage system and the system of 

dolines and caves we present in our study area has already been observed in the 

Guilin karst in southern China. In this study, canyons have been observed to initiate 

in areas of intense development of sinkholes, which tend to capture drainage 

systems (Zeng et al., 2011a, b). In addition, Philips et al. (2004) and White (2009) 

described this process as a competition among fluvial erosion, cave development, 

denudation, and regional tectonic uplift.  

 

The same processes, e.g., fracture generation, dissolution, mechanical collapse, and 

breccia formation, were also identified with the use of cores, well logs and 3D seismic 

data by McDonnell et al. (2007) and Roussel-Houston and Gray (2014). In the 

Boonsville field of the Fort Worth Basin, McDonnell et al. (2007) studied and 

quantified the origin and timing of formation of subsurface circular sag geometries by 

comparing subsurface collapse models and field data. In the same way, Roussel-

Houston and Gray (2014) investigated the Devonian layers of the Grosmont 

Formation in Alberta, Canada. These authors also described karst-related structures 

associated with river valleys. The combined use of geophysical and borehole data 

also identified vugular porosity in dolomite, which presented lateral continuity. 

 

5.2 -  Comparison of surface karst and buried karst in sedimentary basins 

We compare the Jandaíra karst systems at the surface and shallow subsurface (less 

than 40 m) with buried karst systems at great depths in other sedimentary basins 

(more than 40 m). The exposed karst in the Jandaíra Formation serves as an analog 

for buried epigenic systems. In the Potiguar Basin, the Jandaíra Formation forms the 

major exposed Cretaceous carbonate ramp along the eastern margin of South 

America. Karst zones that are broadly similar to the present one have been identified 

in the stratigraphy of the Jandaíra Formation with the help of seismic sections and 

borehole data. These zones are related to at least three events of sea-level 

lowstands and platform exposure (Cordoba, 2001). In the NW of the Potiguar Basin, 

the karst features of the Jandaíra Formation were buried under the Neogene 
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sedimentary cover of the Barreiras Formation. Xavier Neto (2006) analyzed that area 

using GPR data, described buried fracture dissolution and collapsed features. He 

noted that these landforms are similar, from a morphological and evolutionary point 

of view, to the features found at surface in the Potiguar Basin. 

 

However, Xavier Neto and Medeiros (2006) recognized that the GPR method has 

limitations in carbonates rocks due to the propagation effects of its signal and 

proposed a practical approach to correct the signal spectra for the attenuation 

effects, thereby establishing a new methodology for GPR data processing. They 

described the very irregular paleotopography of the karstic surface. In general, the 

fractures are filled with falling sediment and/or regolith resulting from the in situ 

alteration of carbonates that have fallen into the fractures. The thickness of the sandy 

cover is highly variable: it is usually less than 10 m but can be as thick as thick 30 m. 

Eventually, the material above the fractures or caves may collapse, causing the 

formation of sinkholes. They also recognized that karstification is an active process 

and that sinkhole formation is usually intensified in the rainy season, probably 

because of the increased amount of percolating water. Dos Reis Jr. et al. (2014) 

applied mathematical attributes to the GPR data to generate synthetic radargrams 

that allowed the identification of the decimeter-scale internal geometry of collapsed 

paleocaves in the Potiguar Basin. This GPR signature is characterized by high-

amplitude, parallel and continuous reflectors, which represent non-marine carbonate 

tufas, and high-amplitude chaotic reflectors, which indicate speleothems and debris 

from the fractured ceilings and walls of collapsed paleocaves. As the study site is 

adjacent to the boundary between the Jandaíra and the lower sandstone unit (the 

Açu Formation), we suggested that the collapsed paleocaves represent the Turonian 

Jandaíra karst that was buried during the Coniacian. 

 

Fernandes et al. (2015) carried out a comparative study using GPR data integrated 

with outcrop data and high-definition digital images obtained using an UAV. They 

identified various paleokarst features associated with strike-slip faults with flower 
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geometry and preferential enlargement along sedimentary bedding planes. 

Therefore, despite the GPR limitations, this study indicates that adequately 

processed 2-D radargrams, when carefully interpreted, can precisely identify karst 

structures. These studies are also in agreement with the results produced by our 

integrated LiDAR and UAV studies. 

 

The integration of studies of modern karst systems with those of paleokarst systems 

provides the data needed to develop geological models. Many examples in deeply 

buried karst systems indicate that fractures and preferential sedimentary bedding 

planes enlarged by karst processes are interconnected and play an important role in 

karst development. Recent advances in new technologies, especially 3D seismic 

surveys, have made it possible to recognize deeply buried karst systems in 

sedimentary basins (Loucks, 1999, 2001, 2007; Loucks et al.,2004; Vahrenkamp et 

al., 2004; McDonnell et al., 2007; Zeng et al., 2011a, b; Sayago et al., 2012; Chen et 

al., 2012; Roussel-Houston and Gray, 2014; Qi et al., 2014).  

 

Carbonate platforms exposed during relative sea-level lowstands are subjected to 

karstification. New cycles of karst develop during each cycle of carbonate platform 

exposure (Loucks, 1999), with the depth of the karstification process and weathering 

front being proportional to the duration of the exposure (e.g., Tardy, 1993). Examples 

have been reported, for example, in the early Miocene Batu Raja limestones of the 

Sundra basin, Indonesia (Park et al., 1995); in the Maracaibo basin, Venezuela 

(Nelson et al., 2000), and in the Ordovician carbonates of the Ordos basin, China 

(Tam et al., 2005). 

 

The occurrence of karst systems below 4,000 m indicates that karst can be 

preserved at depth. Examples of preservation of karst systems at great depths are 

found in the Tarim basin, western China (Zhang and Liu, 2009), lower Cretaceous 

Undaneta, NW Venezuela (Pöppelreiter et al., 2005), and the La Paz carbonates, 
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Venezuela (Nelson et al., 2000). Preservation occurs because of factors such as 

framework rigidity, abnormal pore pressure (Spadini and Marçal, 2005), and the 

presence of pressure-resistant components, such as carbonate grains and dolomite 

(Railsback, 1993). Vahrenkamp et al. (2004) described carbonate architecture and 

diagenesis using 3D seismic data. Several transgressive, aggradational, and 

progradational cycles were overprinted by repeated karstification events on the 

middle Miocene carbonate platform located in the Luconia Province, offshore 

Sarawak, Borneo. Roussel-Houston and Gray (2014) delineated a bitumen-rich 

carbonate paleokarst in the Upper Devonian (Frasnian) Grosmont Formation using a 

high-resolution 3D seismic survey tied to core and petrophysical log data from 35 

wells within a 34.2 km2 study area in northern Alberta, Canada. Three laterally 

discontinuous karst facies were identified: sinkhole fill, collapsed paleocaves, and 

solution valley fill. These studies indicate that karst systems that formed at surface 

and shallow depths, such as the one we present in our study, can survive deep 

burial. 

 

However, Sayago et al. (2012) concluded that the identification of paleokarst in 

subsurface carbonate is not straightforward because conventional seismic 

interpretation alone is generally not sufficient to discriminate karstified areas from 

their surroundings. In addition, Chen et al. (2012) noted that deep carbonate karsts 

are affected and modified by diagenetic processes in penecontemporaneous 

epigenetic and burial periods.  

 

6. CONCLUSIONS 

 

This study focused on the evolution of the epigenic karst of the Jandaíra Formation, a 

Turonian–Campanian carbonate platform in the Potiguar Basin, northeastern Brazil. 

We used LiDAR and UAV imagery to support field data from outcrops and caves in 

the vadose zone. The present-day and late Quaternary semi-arid climatic setting in 

northeastern Brazil has favored the slow development of this system. 
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In the Jandaíra Formation, the fracture architecture allowed us to rule out any 

possibility of randomly distributed karst conduits. The dissolution of fractures and 

bedding planes exerted a strong structural control on the early stages of the karst 

evolution. These dissolved and enlarged fractures and bedding planes evolved into a 

system of caves and sinkholes. Meteoric waters percolated into the fracture zones 

and preferentially dissolved layers in the subsurface. Turbulent flow during seasonal 

rains also removed weathered material from the caves and increased the dissolution 

of layers, which expanded the karstification. This process is more effective during 

rainy periods, when turbulent flows along fractures increases the dissolution. The 

dissolution process intensifies and causes the enlargement of fractures, space 

between layers (interstratal dissolution) and the space within layers more prone to 

dissolution (intrastratal dissolution). The intensification of the karstification process in 

fractures and layers in the subsurface increases the number of sinkholes and tilted 

blocks at the surface. This process leads to the expansion of caves. In an advanced 

stage, the drainage network is captured by karstified fractures and sinkholes, forming 

small, narrow, structurally controlled canyons. This process occurs when the 

carbonate platform is exposed for a long period and is thus affected by surface 

processes, such as dissolution and erosion. These features can be preserved during 

shallow to deep burial. However, a scale problem may be present, as deep seismic 

studies cannot recognize features related to stage 1 described in the present study. 
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“Toda uma drenagem é transferida para o interior das rochas, através de complexos 
bueiros naturais e labirintos interligados...à medida que se criam bueiros múltiplos para 
a infiltração natural das águas, através dos processos de dissolução, os processos 
podem ser ampliados em profundidade, por meio do aproveitamento dos planos de 
fragilidade existentes em certos horizontes das camadas calcarias, e, ou no contato com 
outras estruturas ou lentes de rochas sedimentares”. 

 
AZIZ NACIB AB’SABER, 1979 
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5 - Discussão 

5.1 - A evolução do sistema cárstico Jandaíra  

 

O desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente aquelas associadas com 

imagens de alta resolução, vem permitindo novas descobertas em geomorfologia 

cárstica. A utilização da tecnologia LiDAR e dados obtidos utilizando um VANT, na 

Bacia Potiguar forneceram imagens que permitiram-nos estudar a evolução do 

carste, da dissolução de fraturas em escala centimétrica à métrica até o 

desenvolvimento de vales fluviais com extensão de quilômetros. Neste trabalho 

discutimos os principais processos que podem esclarecer a evolução do sistema 

cárstico da Formação Jandaíra. 

 

A gênese epigênica para a carstificação da formação Jandaíra pode ser 

caracterizada pela dissolução de rochas carbonáticas através da ação de águas 

meteóricas sobre os diversos sistemas de fraturas superimposto às rochas 

carbonáticas. A atual configuração climática semiárida no nordeste do Brasil 

favorece o desenvolvimento e a preservação deste sistema cárstico epigenético 

(Auler, 1999; Xavier Neto e Medeiros, 2006). Em sistemas cársticos epigênicos, 

dissolução de rochas carbonáticas é maior perto da superfície por causa da 

abundância relativa de CO2 e, portanto, de ácido carbônico no solo. Podemos 

observar esse padrão em nossa área de estudo na zona carstificada atual, até pelo 

menos 40 m de profundidade. No nordeste do Brasil, a dissolução de rochas 

carbonáticas e criação do espaço poroso está concentrada em períodos úmidos a 

partir do Quaternário (Auler et al., 2004; Wang et al., 2004). A evolução da 

dissolução conforme discutido acima pode ser observada nas cavidades da área de 

estudo formando o sistema cárstico atual. 

 

Os estágios da evolução do carste que apresentamos aqui já foram reconhecidos 

em diversos estudos. Dados de campo indicam que Estágio 1 de carstificação 
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ocorre sobre as fraturas e entre as camadas (dissolução interstratal) e ao longo das 

descontinuidades litoestratigráficas (dissolução intrastratal). Esta dissolução lateral 

do carste corresponde a fácies cársticas com porosidade ampliada descrita por 

Roussel-Houston e Gray (2014). Fernandes et al. (2015) usando radargramas 

obtidos com GPR integrados com dados de afloramentos e imagens digitais de alta 

definição obtidas por um VANT identificaram várias estruturas cársticas associadas 

com dissolução intrastratal, bem como características interstratais e com o 

desenvolvimento de falhas em flor negativas com movimento dextrógiro. Como regra 

geral, em carbonatos finamente acamadados, os planos de acamamento mostram-

se importantes como conectores dos microssistemas cársticos. Por outro lado, 

fraturas são mais importantes, como conectores nos sistemas cársticos em 

carbonatos com camadas espessas (Ford e Williams, 2007). Nossa área de estudo é 

um caso onde as camadas variam de 20 centímetros a 2 metros, ambos, fraturas e 

camadas sedimentares contribuem para o desenvolvimento do sistema cárstico. 

 

O processo de brechação no Estágio 2 começa com o colapso dos blocos 

carbonáticos em fraturas e dolinas. Esse tipo de processo é semelhante ao descrito 

por Loucks (1999, 2004) que também apresentaram uma classificação do material 

de infiltração em sistemas cársticos desenvolveram o modelo clássico de 

reservatórios carbonáticos por coalescência de cavernas colapsadas, no Grupo 

Ellenburg do Paleozóico Inferior. 

 

Na área de estudo, o ápice do desenvolvimento dos condutos ocorre no Estágio 3, 

no entanto, suas geometrias podem se tornar heterogêneas e menos influenciadas 

por falhas e pelo acamamento. Isso eventualmente leva a coalescência das 

cavernas em um grande sistema. Nossos dados, no entanto, indicam que este 

processo é controlado pelos sistemas de fraturas e camadas preferenciais, que 

condicionam o colapso das estruturas das camadas superiores e o desenvolvimento 

da dissolução. Esse padrão também pode ser observado em outras bacias, por 

exemplo, em cavernas, controladas por falhas (Luo e Machel, 1995). A geração de 
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reservatórios por coalescência cavernas foi descrito originalmente por Loucks et al 

(1999) e aprimorado por Loucks et al (2004) e Loucks e Mescher (2001), usando 

radargramas de GPR, testemunhos rasos, integrados com perfis petrofísicos e 

dados de afloramentos superficiais para caracterizar a arquitetura tridimensional, do 

Ellenburger Ordoviciano Inferior construindo o modelo de reservatórios por 

coalescência e colapso de paleocavernas. Na Formação Jandaíra, Dos Reis Jr. et al. 

(2014) analisando atributos de GPR: Amplitude Instantânea, Fase e Frequência, 

Energia e Traço de Hilbert, contribuindo para a diferenciação de numerosas 

paleocavernas soterradas, caracterizadas por assinaturas eletromagnéticas 

diferentes entre as feições de colapso e a rocha-encaixante calcária menos 

impactada pela deformação frágil. Roussel-Houston and Gray (2014) identificaram 

processo similar de coalescência em dolinas descrevendo os carbonatos 

Paleozóicos da Grosmont Formation em Alberta, Canadá. 

 

 

No Estágio 4, em nossa área de estudo, demonstramos a interação entre o sistema 

de drenagem superficial e o sistema de dolinas e cavernas, conforme observado no 

carste de Guilin, no sul da China (Zeng et al, 2011a, b). Nesse estudo, foram 

observadas formação de canyons formados a partir de áreas com intenso 

desenvolvimento de dolinas, posteriormente capturadas pelo sistema de drenagem. 

Além disso, Philips et al. (2004) e White (2009) descreveram este processo como 

uma competição entre a tectônica regional, o desenvolvimento das cavernas, os 

processos de denudação e a erosão fluvial. 

 

O mesmo processo de geração de fraturas, colapso mecânico, dissolução e 

formação de brechas foi identificado com o uso integrado de testemunhos, perfis 

petrofísicos e dados sísmicos tridimensionais por McDonnell et al. (2007) e Roussel-

Houston e Gray (2014). No campo de Boonsville na bacia de Fort Worth, McDonnell 

et al. (2007) estudaram e quantificaram a origem e a gênese da formação de 

geometrias circulares de colapso (circular sag structures) em subsuperfície 
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observadas em sísmica tridimensional, usando análise detalhada obtidos por 

simulações com modelagem sísmica, comparação com o modelo clássico cavernas 

colapsadas (Loucks, 1999) e dados de campo. 

 

Da mesma forma, Roussel-Houston e Gray (2014) trabalhando em camadas do 

Devoniano da Grosmont Formation, no oeste do Canadá, caracterizaram estruturas 

interpretadas como vales fluviais relacionados a processos intensos de carstificação. 

Integrando seções sísmicas tridimensionais e dados de poços (testemunhos e perfis 

petrofísicos) também identificaram camadas com intenso desenvolvimento de 

porosidade vugular em dolomitos, que apresentaram extensa continuidade lateral.  

 

Em nosso trabalho de pesquisa, buscamos comparar o sistema cárstico da 

Formação Jandaíra em superfície e subsuperfície (inferior a 40 m) com sistemas 

cársticos soterrados a grandes profundidades em outras bacias sedimentares (mais 

de 40 m). O carste exposto na formação Jandaíra serve como um análogo de 

sistemas epigênicos soterrados. Na Bacia Potiguar, a plataforma rasa Jandaíra 

constitui as principais sequências carbonáticas Cretácicas expostas ao longo da 

margem oriental da América do Sul. Zonas carstificadas semelhantes ao presente 

foram identificadas no registro estratigráfico da formação Jandaíra, com a ajuda de 

seções sísmicas e dados de poços, durante pelo menos três eventos do nível do 

mar baixo e de exposição plataformal (Córdoba, 2001). Na porção noroeste da Bacia 

Potiguar - área da Fazenda Belém, as principais feições cársticas da Formação 

Jandaíra encontram-se soterradas sob a capa sedimentar Neógena da Formação 

Barreiras. Xavier Neto (2006) analisou essa área usando dados de atributos de 

GPR, descrevendo estruturas associadas à dissolução em fraturas, observando que 

tais geoformas soterradas apresentam-se semelhantes, sob um ponto de vista 

morfológico e evolutivo, que estruturas idênticas encontradas em superfície nas 

áreas ao sul da Bacia Potiguar. 

 

Xavier Neto (2006) desenvolveu estudo pioneiro utilizando elementos de 

interpretação de dados sísmicos tridimensionais para desenvolver metodologia para 
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interpretação de atributos de GPR. No entanto, Xavier Neto e Medeiros (2006) 

reconheceram que o método GPR tem limitações de uso em rochas carbonáticas, 

devido aos efeitos de propagação de seu sinal e propuseram uma abordagem 

prática para corrigir os efeitos de atenuação, com base em suas influências em 

espectros de sinal, estabelecendo uma nova metodologia para o processamento de 

dados GPR.  

 

Em geral, as fraturas são preenchidas com sedimentos de infiltração e/ou regolito 

resultantes da alteração in situ dos carbonatos e também, da erosão de relictos das 

coberturas sedimentares cenozóicas. A espessura da cobertura sedimentar arenosa 

é muito variável; geralmente é menor que 10 m, mas podem atingir espessuras 

maiores que 30 m. Eventualmente, o material de preenchimento das fraturas ou 

cavernas pode entrar em colapso, causando a formação de dolinas e sumidouros. A 

partir dessa nova metodologia outros pesquisadores têm caracterizado várias outras 

estruturas na paleotopografia ruiniforme da superfície cárstica da Formação 

Jandaíra. Dos Reis Jr. et al (2014) aplicando atributos matemáticos obtidos a partir 

de dados GPR aprimorou a geração de radargramas sintéticos que permitiu a 

identificação decimétrica da geometria interna de paleocavernas registradas na 

porção ocidental da Bacia Potiguar. Nessa área, as assinaturas de GPR 

caracterizam-se pela alta-amplitude, pela presença de refletores paralelos e 

contínuos, que foram interpretados como tufas carbonáticas não-marinhas, e 

refletores caóticos de alta amplitude, caracterizados como espeleotemas e 

fragmentos de blocos fraturados do teto e paredes de paleocavernas colapsadas. 

Considerando que a área de estudo de Dos Reis Jr. et al. (2014) é muito próxima ao 

contato com a unidade inferior da formação Açu, podemos supor que, 

provavelmente, este paleocavernas registradas podem representar um evento 

cárstico na Formação Jandaíra de idade Turoniana posteriormente soterrado 

durante ou após o Coniaciano. 

 

Fernandes et al (2015) efetuaram estudos comparativos, utilizando radargramas de 

GPR integrados com dados de afloramento e imagens digitais alta definição obtidas 
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por VANT. Tais autores identificaram várias feições cársticas associadas a falhas de 

com rejeito horizontal, com geometria de flor negativa, e alargamentos associados 

ao acamamento sedimentar. Portanto, apesar das limitações de GPR, esta 

ferramenta permitiu que radargramas bidimensionais, quando cuidadosamente 

interpretados, pudessem dar uma identificação precisa das estruturas cársticas. 

Esses resultados mostraram-se coerentes com os resultados aqui apresentados a 

partir de estudos integrados de LiDAR e VANT. 

 

A integração de estudos sobre sistemas cársticos modernos com aqueles que 

abordam sistemas paleocársticos fornece os dados necessários para desenvolver 

modelos geológicos. Muitos exemplos em sistemas cársticos soterrados indicam que 

fraturas e acamamentos sedimentares ampliados pelos processos cársticos estão 

interligados e desempenham um papel determinante no desenvolvimento do carste. 

Recentes avanços em novas tecnologias, especialmente a interpretaçãode seções 

sísmicas tridimensionais, contribuem para o reconhecimento dos sistemas cársticos 

soterrados em níveis profundos de bacias sedimentares (Loucks, 1999, 2001, 2007; 

Loucks and Mescher, 2001; Loucks et al.,2004; Vahrenkamp et al.,2004; McDonnell 

et al.,2007; Zeng et al.,2011a,b; Sayago et al.,2012; Chen et al.,2012; Roussel-

Houston and Gray, 2014; Qi et al., 2014).  

 

Plataformas carbonáticas expostas durante níveis de mar baixo, estão sujeitos a 

carstificação. Novos ciclos cársticos se desenvolvem durante cada ciclo de 

exposição de plataformas carbonáticas (Loucks, 1999), com a profundidade do 

processo de carstificação e intensidade do intemperismo, sendo proporcional à 

duração da exposição (Tardy, 1993). Vários exemplos podem ser citados, os 

calcários do Mioceno Batu Raja na bacia de Sundra, Indonésia (Park et al., 1995); 

na bacia de Maracaibo, Venezuela (Nelson et al., 2000) e nos carbonatos 

Ordovicianos da bacia de Ordos, China (Tam et al., 2005). A ocorrência de sistemas 

cársticos abaixo de 4.000 metros indica que o carste pode ser preservado em 

profundidade. Exemplos de preservação dos sistemas cársticos em grandes 
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profundidades são encontrados na Bacia do Tarim, oeste da China (Zhang e Liu, 

2009); calcáreo Undaneta, Cretáceo Inferior do noroeste da Venezuela (Pöppelreiter 

et al., 2005) e os carbonatos La Paz, Venezuela (Nelson et al., 2000). Isto ocorre 

devido a processos tais como a rigidez da estrutura, pressão de poros anormal 

(Spadini e Marçal, 2005) e a presença de componentes resistentes à pressão, tais 

como grãos de carbonatos e dolomitos (Railsback, 1993).  

 

Vahrenkamp et al (2004) descreveram a arquitetura e a diagênese de carbonatos 

usando dados de poços e sísmica tridimensional. Vários ciclos transgresivos, 

agradacionais e progradacionais foram superimpostos por eventos cársticos 

repetidos na plataforma carbonática do Mioceno Médio, localizado na província de 

Luconia, área de Sarawak, Bornéu. Roussel-Houston e Gray (2014) caracterizaram 

reservatórios carbonaticos paleocarstificados ricos em betume na Grosmont 

Formation do Devoniano Superior (Frasniano) através de um levantamento sísmico 

3D de alta resolução vinculado a dados de testemunhos e perfis petrofísicos de 35 

poços perfurados dentro de uma área de estudo de 34,2 km2 no norte de Alberta, 

Canadá. Estes pesquisadores identificaram três fácies paleocársticos lateralmente 

descontínuos: dolinas preenchidas, paleocavernas soterradas e preenchimentos de 

vale de solução. Estes estudos indicam que os sistemas cársticos, como o 

apresentamos em nosso estudo, formam-se em profundidades rasas e na superfície 

podendo ser preservados após episódios de soterramento profundo. 

 

Todavia, Sayago et al.(2012) concluíram que o reconhecimento de eventos 

paleocársticos em reservatórios carbonáticos em sub-superfície não é tarefa simples 

porque somente a interpretação sísmica convencional não é, via de regra, suficiente 

para discriminar áreas carstificadas de seu entorno. No Alto Loppa (Área 

norueguesa do Mar de Barent), um episódio prolongado de exposição subaérea 

ocorrido entre o Paleozoico Inferior e Triássico Médio - Permiano para Anisiano — 

resultou em uma significativa superimposição das unidades anteriormente 

depositada carbonato. Além disso, Chen et al.(2012) salientaram que sistemas 
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carbonáticos cársticos profundos também podem ser afetados e modificados por 

processos diagenéticos em períodos epigenéticos penecontemporaneos e períodos 

de soterramento. 
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5.2 – Geração de fácies reservatórios paleocársticos 
 
 
Mazzullo e Chilingarian, (1996) caracterizam reservatórios de hidrocarbonetos em 

rochas carbonáticas, como aqueles em que a permeabilidade e a porosidade original 

foram ampliadas por processos de carstificação, ou estruturas trapeadas onde o 

desenvolvimento de porosidade secundária em carbonatos com reduzida porosidade 

primária estão relacionados com processos de carstificação, são comuns em muitas 

bacias petrolíferas do mundo. A formação da maioria desses reservatórios 

carstificados comumente é atribuída à ampla dissolução das rochas carbonáticas 

sujeitas à exposição meteórica subaérea ao longo de superfícies discordantes. Além 

disso, reservatórios também estão associados à várias feições 

paleogeomorfológicas em terrenos carbonáticos intemperizados. Esses processos e 

os produtos da carstificação são geralmente, embora não exclusivamente, 

indicativos de períodos prolongados de exposição meteórica subaérea ao longo de 

discordâncias erosivas. 

 

Conforme Ford e Williams (2007), os processos de carstificação podem ser e, 

comumente são "policíclicos", em que um ciclo específico de carstificação é 

superimposto por um ou mais ciclos sucessivos, cada um, possivelmente tendo sido 

relacionado a diferentes processos como discutido acima: ou seja, eles podem ser 

policíclicos, bem como poligenéticos. Loucks et al.(2004) usando radargramas de 

GPR e dados de afloramentos caracterizaram a arquitetura tridimensional, de 

reservatórios carbonáticos paleocársticos do Grupo Ellenburger do Ordoviciano 

inferior gerado a partir de um sistema paleocavernas colapsadas e coalescidas.  

 

Pesquisas geomorfológicas em áreas cársticas ativas tem se tornado relevantes 

para o entendimento do relevo paleocárstico, fornecendo elementos significativos 

para interpretações sísmicas e estudos de correlação, em áreas exploratórias, bem 

como fornecendo insumos essenciais para estudos de análogos de reservatórios 
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produtores de petróleo e gás. Zeng et al.(2012) utilizando dados sísmicos 

tridimensionais de alta resolução reconstituíram a geomorfologia cárstica do topo da 

discordância Siluriano/Ordoviciano, na Bacia do Tarim (NW da China), integrando 

dados sísmicos, perfis elétricos e radiativos, testemunhos de rocha amostrados pela 

perfuração de poços e afloramentos correlatos em superfície. Tais autores 

estabeleceram um modelo de superfície paleocárstica associado ao intenso 

desenvolvimento de dolinas, coerente com o modelo de reservatórios carbonáticos 

gerados por sistemas de paleocavernas colapsadas. Esses sistemas são uma 

importante categoria de reservatórios, que podem apresentar excelentes 

características permo-porosas, complexa história de formação e grau acentuado de 

heterogeneidade, especialmente quando envolvem múltiplas fases de carstificação e 

soterramento (Jesus et al., 2012).  

 

A análise da potencialidade do Sistema Cárstico Jandaíra para o desenvolvimento 

de fácies reservatório foi iniciada a partir dos estudos de Jesus et al.(2012) e Dos 

Reis Jr. et al.(2014) com aquisição de dados e desenvolvimento de metodologias 

para interpretação de dados adquiridos por Ground Penetrating Radar - GPR . Dos 

Reis Jr. et al.(2014) caracterizaram um sistema de paleocavernas colapsadas/ 

coalescidas, integrando dados de afloramentos em corte de estrada e o uso de 

GPR, para imageamento da geometria (2D) das paleocavernas.  

 

Fernandes Jr. et al. (2015) integraram as primeiras imagens de alta definição obtidas 

por VANT na Bacia Potiguar aos dados de GPR e, posteriormente, Carneiro (2014) e 

Carneiro et al.(2015), aprofundaram o uso de tais imagens para análise estrutural 

dos principais sistemas de fraturas e suas consequências sobre os processos de 

carstificação. Já Rabelo et al.(2015) utilizaram modelagens numéricas da deformação 

em carbonatos estabelecendo as implicações decorrentes na formação do carste Jandaíra. 
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Sendo assim, cada vez mais, o uso de novas tecnologias que ampliem o 

conhecimento geológico-geomorfológico em áreas cársticas ativas vem se tornando 

relevante para o entendimento do relevo paleocárstico, não só na Bacia Potiguar, 

fornecendo elementos significativos para interpretações sísmicas e estudos de 

correlação em outras bacias sedimentares, tanto em áreas exploratórias, bem como 

fornecendo insumos essenciais para estudos de análogos de reservatórios 

produtores de petróleo e gás. 
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CAPÍTULO VI  

 

 

Considerações Finais e Recomendações 
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A importância da Formação Jandaíra, unidade litoestratigráfica correspondente às 

sequencias marinhas transgressivas do topo da Bacia Potiguar, para a exploração e 

produção de petróleo, cresceu nos últimos anos, principalmente após a descoberta dos 

extensos reservatórios carbonáticos existentes nas unidades geológicas genericamente 

denominadas de Pré-Sal.  

 

Sendo as mais extensas unidades geológicas aflorantes na bacia, e pelos processos de 

carstificação existentes sobre os seus litotipos, as sequencias deposicionais correlatas à 

Formação Jandaíra tornaram-se o maior laboratório a céu-aberto de rochas carbonáticas 

Fanerozóicas do Brasil. A caracterização de tais processos de carstificação, como 

elementos geradores de porosidade pós-deposicional tem-se intensificado nos últimos anos, 

principalmente pelo uso de novas tecnologias, com destaque para o Ground Penetrating 

Radar - GPR e o Sensoriamento Remoto.  

 

Neste trabalho são apresentados resultados obtidos com duas novas tecnologias que 

podem ser inseridas no campo das ferramentas de sensoriamento remoto, a saber: modelos 

digitais de elevação gerados a partir de tecnologia LiDAR (Light Detection And Ranging) 

aerotransportada e ortofotografias aéreas de alta resolução obtidas através de um VANT 

(veículo aéreo não-tripulado). Tais ferramentas tornam-se essenciais para a compreensão 

do Karst Jandaíra, no que diz respeito aos processos relativos ao epicarste, principalmente 

quanto àqueles associados à dinâmica de dissolução e colapso sobre as camadas 

carbonáticas. Essa dinâmica é resultante de um macroprocesso em que interagem as 

características lito-estratigráficas, a tectônica superimposta, bem como o ciclo 

hidrológico/hidrogeológico e suas oscilações no decorrer do tempo geológico.  

 

Os modelos digitais de elevação gerados pelo processamento preliminar da nuvem de 

pontos obtida com tecnologia laser aerotransportada permitiram a visualização regional do 

relevo cárstico e aqueles obtidos a partir dos dados obtidos pelo VANT a análise em escala 

de semi-detalhe. Desta forma, foram caracterizadas diversas geoformas epicársticas: 

dolinas, blocos basculados, vales incisos e canyons geneticamente relacionadas aos 
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processos de dissolução e colapso geradores da carstificação sobre os litotipos da 

Formação Jandaíra. 

 

As ortofotografias digitais obtidas por VANT pela sua altíssima resolução (1,5 a 2cm/px) 

mostraram-se vantajosas em relação às ortofotografias convencionais e imagens orbitais, 

permitindo o mapeamento em detalhe da densidade das fraturas e estruturas de colapso 

desenvolvidas sobre os afloramentos carbonáticos.  

 

Os dados obtidos neste trabalho, integrados com dados recentes obtidos por pesquisadores 

do PPGG utilizando novas tecnologias, notadamente a ferramenta GPR corroboram, do 

ponto de vista da evolução estratigráfica da bacia, as assertivas de vários autores que 

descreveram que a Formação Jandaíra foi submetida a três eventos de exposição subaérea, 

correspondendo respectivamente às discordâncias do Turoniano, Santoniano e 

Campaniano, possibilitando a ocorrência de episódios policíclicos de carstificação. Após o 

Maastrichtiano, o Karst Jandaíra foi submetido ao episódio de soterramento responsável 

pela cobertura sedimentar pós-campaniana, sendo que a partir do Mioceno Superior ocorreu 

o soerguimento amplo da bacia, condicionante da atual conformação do relevo escarpado 

da Chapada do Apodi e do delineamento geomorfológico de suas coberturas siliciclásticas.  

 

Resultados recentes de datação de veios de calcita e análise de inclusões fluidas apontam 

para uma componente hipogênica na carstificação na Formação Jandaíra, associada ao 

fluxo inverso, de baixo para cima, da água do aquífero Açu, através dos sistemas de fraturas 

existentes, em consequência dos processos de compactação diferencial dos sedimentos da 

Bacia Potiguar. Assim pode-se admitir que algumas das principais feições geomorfológicas 

descritas neste trabalho poderiam ser a resultante de processos cársticos originalmente 

hipogênicos superimpostos posteriormente por eventos epigênicos, em um megaprocesso 

cíclico de ativação, estabilidade e rejuvenescimento da carstificação durante o tempo 

geológico. 

 

Este estudo teve seu foco em dados de superfície e sub-superfície rasa permitindo a 

caracterização da evolução recente do carste epigênico em quatro estágios. Durante o 
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Estágio 1 os fraturas foram abertas pelo processo de dissolução, as quais formaram 

caminhos verticais em escala centimétrica à métrica. O conjunto mais abrangente de 

fraturas concentra a dissolução. Ao longo de camadas horizontais intersectadas pelas 

fraturas também observa-se dissolução intraestratal e interestratal. Este sistema de 

canalização forneceu os caminhos para o fluxo de água, gerando avançada lixiviação. A 

expansão alargamento desses condutos em sub-superfície ocasiona no Estágio 2 a queda 

de blocos, geração de dolinas e cavernas. Durante o Estágio 3, a propagação da dissolução 

horizontal e vertical ao longo de fraturas e camadas causam coalescência de dolinas e 

captura de pequenos riachos que evoluem para vales incisos e canyons, como pode ser 

observado no Riacho do Livramento, afluente do rio Apodi-Mossoró, descrito na Área III 

deste estudo. Processos fluviais dominam a dissolução do carste Estágio 4, onde os 

sedimentos aluviais que recobrem a superfície cárstica carbonática, resultando no 

preenchimento de cavernas e dolinas ao longo do vale. Observou-se assim que o controle 

tectônico e do acamamento sedimentar ocorre em todas as fases de evolução do carste, 

resultando nas diversas estruturas e formas de relevo coexistentes durante os diversos 

estágios descritos. Estudos comparativos utilizando dados de GPR, poços e levantamentos 

sísmicos, tanto na Bacia Potiguar como em outras bacias sedimentares comprovam que 

essas estruturas foram preservadas após o soterramento. 

 

Sendo assim, as geoformas resultantes das interações e superposições desse 

macroprocesso permitem caracterizar o Karst Jandaíra, durante o Quaternário, como 

resultante da ação do regime hidrogeológico sobre o sistema de fraturas implantado sobre 

as litologias carbonáticas, as quais encontram-se melhor expostas à montante; constituindo 

um sistema fluviocárstico, que evolui para o soterramento das estruturas cársticas, à 

jusante, ao longo da planície de inundação do Rio Apodi-Mossoró. 

 

Com relação às tecnologias adotadas, a integração de imagens digitais de alta resolução 

obtidas por VANT e modelos digitais de elevação obtidos pelo processamento automático da 

nuvem de pontos LIDAR mostraram-se adequadas para a caracterização das geoformas 

descritas e para análise regional do relevo. Para análise da geomorfologia cárstica, em 

escala de detalhe, os modelos digitais de elevação gerados a partir dos dados obtidos por 
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VANT permitiram a caracterização adequada do relevo ruiniforme típico das formações 

suscetíveis aos processos de dissolução cárstica.  

 

Sugere-se que sejam realizados estudos futuros de análise quantitativa de terreno ou 

utilizando técnicas geomorfométricas para quantificação do relevo e caracterização da 

geomorfologia cárstica, com acurácia sub-métrica, adensando a escala de estudo, 

viabilizando a utilização dos dados obtidos por LiDAR para detalhamento do relevo cárstico. 

Os modelos digitais de terreno, com acurácia sub-métrica, integrados com ortofotografias 

aéreas de alta resolução permitirão a elaboração de parâmetros para interpretação sísmica 

de superfícies paleocársticas em outras bacias, tanto para identificação de feições cársticas 

associadas às superfícies de discordâncias geológicas como para caracterização de 

paleofácies de reservatório, geneticamente associados à carstificação sobre rochas 

carbonáticas. 

 

Em termos de capacidade para desenvolvimento de fácies-reservatórios com potencial para 

o armazenamento de hidrocarbonetos, admite-se que o processo de carstificação associado 

ao fluviocarste Jandaíra apresente potencial gerador para, pelo menos, quatro fácies-tipo: 

paleocavernas colapsadas, paleodolinas coalescidas, paleocanais restritos e paleocanais 

abertos. A caracterização de tais fácies-reservatórios será diretamente proporcional ao 

aumento dos investimentos da indústria do petróleo, tanto por atividades operacionais, como 

por projetos de pesquisa e desenvolvimento científico. No primeiro caso, através de estudos 

de detalhamento de sismofácies carbonáticos obtidos através de sísmica tridimensional e à 

aquisição de dados de perfis petrofísicos e testemunhos. No segundo caso, pela 

implementação e aprofundamento de novas pesquisas pela integração das tecnologias aqui 

apresentadas com novas informações de campo e dados a serem adquiridos por 

equipamentos geofísicos como GPR, Sísmica de Refração e ferramentas geoelétricas. 

Observou-se assim que a influência do controle tectônico e do acamamento sedimentar 

sobre o processo de carstificação ocorre em todas as fases de evolução do carste, 

resultando nas diversas estruturas e formas de relevo coexistentes durante os diversos 

estágios descritos. Os dados aqui apresentados corroboram os resultados obtidos em outros 

estudos utilizando dados de GPR, poços e levantamentos sísmicos, tanto na Bacia Potiguar 
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como em outras bacias sedimentares que evidenciaram que tais estruturas podem ser 

preservadas após o soterramento. 

A integração de dados geológicos e geofísicos tem produzido informações relevantes para 

ampliação do conhecimento do Carste Jandaíra. Entendemos que é desta forma que 

algumas das lacunas presentes neste e noutros estudos podem vir a ser preenchidas 

futuramente. Além disso, novos estudos que contribuam para o incremento de dados 

geocronológicos que possam ser correlacionáveis com feições geomorfológicas descritas 

neste trabalho são necessários para avaliação e identificação dos mecanismos 

responsáveis pela evolução geomorfológica da Bacia Potiguar, como também trarão novos 

dados que ampliem o atual estágio de conhecimento e os modelos morfotectônicos 

atualmente propostos para o Nordeste. 
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