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RESUMO: A qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos estão cada vez mais 
comprometidas, devido à intensa e irregular exploração nos aquíferos do Grupo Barreiras e 
Coberturas Quaternárias do Estado de Sergipe. Faz-se necessário, portanto, o conhecimento da 
capacidade de armazenamento desses aquíferos. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi 
espacializar a potencialidade e inferir a ocorrência de aquífero misto (granular e fissural) na 
Região Leste Sergipana. Os procedimentos técnicos empregados foram a extração e análise das 
lineações de drenagem e relevo e a espacialização da densidade das lineações pelo interpolador 
Kernel. Os resultados obtidos foram três classes de densidade de lineações que representam a 
potencialidade do armazenamento das águas subterrâneas. Concluiu-se que as maiores 
concentrações da densidade de lineações localizam-se à montante nos arenitos do Grupo 
Barreiras, destacando as bacias hidrográficas dos rios Vaza Barris, Sergipe e Japaratuba. Estas 
áreas podem apresentar comportamento hidrogeológico controlado simultaneamente por 
porosidades granular e fissural, decorrentes da gênese sedimentar e atividade neotectônica. 
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INTRODUÇÃO  

As províncias hidrogeológicas do estado de Sergipe são constituídas principalmente por 
aquíferos fissural (fraturado) e granular, e subordinadamente por aquífero misto (cárstico- fissural). 
A província fissural é representada por rochas do embasamento cristalino e unidades geológicas 
da Faixa de Dobramentos Sergipana. Por outro lado, a província granular é representada por 
rochas areníticas do Grupo Barreiras e Coberturas Quaternárias, classificado como Sistema 
Aquífero Granular (Araújo, 2007). Este sistema é mais apropriado ao armazenamento de água 
subterrânea do que os aquíferos fissurais, decorrentes das características intrínsecas da gênese 
das rochas sedimentares areníticas. Por exemplo, a granulometria, e o grau de seleção e do 
arredondamento dos grãos minerais, que originam a porosidade e permeabilidade primárias. 
Estas propriedades determinam a recarga e a capacidade de armazenamento de água 
subterrânea do aquífero. 

A deposição dos arenitos do Grupo Barreiras foi fortemente influenciada pelo tectonismo 
que afetou a Plataforma Sul-Americana a partir do Mioceno Médio e que marca o início da ação 
neotectônica no Brasil (Saadi, 2000). Matos (2013) identificou duas fases deformacionais 
responsáveis pela origem das falhas e fraturas neotectônicas do Grupo Barreiras no litoral 
sergipano e alagoano. Desta forma, é possível que os movimentos neotectônicos que atingiram os 
arenitos do Grupo Barreiras tenham ocasionado um comportamento misto (granular-fissural) no 
Sistema Aquífero Granular, facilitando a infiltração, percolação e acumulação de água 
subterrânea.  

O estudo das lineações de relevo e drenagem aplicado em hidrogeologia possibilita a 
análise qualiquantitativa da probabilidade de ocorrência de água subterrânea (Nascimento et al., 
2017). Estas lineações também representam zonas de fraqueza estrutural (Chiang, 1984), 
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formando um sistema de fraturamento que facilita a infiltração de água. Neste sentido, a melhor 
condição do aquífero está vinculada as variáveis relacionadas principalmente aos fatores 
geológicos, tais como permeabilidade e porosidade da rocha, presença de falhas e fraturas, e 
conectividade dos corpos arenosos (Vidal et al., 2006). 

Dessa forma, o presente trabalho visou delimitar as regiões mais propícias ao 
armazenamento de águas subterrâneas e inferir a ocorrência de aquífero granular e fissural, 
propondo a existência de aquífero misto na Região Leste Sergipana. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Além da área de estudo (Figura 1), os materiais necessários para o desenvolvimento 
desse trabalho foram: os dados digitais da rede hidrográfica, as bacias hidrográficas, e o Modelo 
Digital de Elevação (MDE) do Estado de Sergipe, disponibilizados gratuitamente no Banco de 
Dados Georreferenciados do Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH, 2014); 
e os programas computacionais de geoprocessamento de acesso gratuito Sistema de 
Processamento de Informações Geo-referenciadas (SPRING) - desenvolvido pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Especiais (INPE) o QGIS da Open Source Geospatial Foundation 
(OSGeo). 

O primeiro procedimento foi a interpretação visual dos dados SRTM e da rede hidrográfica 
no SPRING. Iniciou-se com a extração manual das lineações de relevo e drenagem (fotoleitura) e 
consecutiva interpretação visual e qualitativa (fotoanálise e fotointerpretação) das lineações. 
Terminada esta etapa, as lineações foram importadas para o QGIS para a espacialização da 
densidade das lineações pelo método de interpolação de Kernel. Este fornece informações sobre 
a intensidade da ocorrência das lineações, que foram interpretadas como sistema de 
fraturamento, definindo a probabilidade de armazenamento de água subterrânea. 

Após esses procedimentos, o número de total de lineações e a área de estudo foram 
computados automaticamente. Em sequência, calculou-se a área de cada bacia hidrográfica e o 
total de lineações por bacia. A partir desses resultados, as densidades de lineações por bacias 
hidrográficas foram obtidas pela razão entre o número total de lineações de cada bacia 
hidrográfica e a área das bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza 
Barris, Piauí, Real, Sapucaia e Caueira/Abaís. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O número total de lineações extraído foi de 9.392 (Tabela 1), com 3.461 lineações de 
relevo e 5.931 de drenagem, distribuídas de forma heterogênea por uma área de 
aproximadamente 6.600 Km2, que abrange toda Região Leste Sergipana. De acordo com os 
dados da tabela, nota-se que a maior densidade de lineações encontra-se na Bacia do rio Real, 
indicando uma grande potencialidade de armazenamento de água. É importante ressaltar que 
esta é a menor bacia hidrográfica na área de estudo se localiza na faixa litorânea. A grande 
intensidade de lineações é decorrente dos aclives e declives do conjunto de dunas quaternárias 
móveis, sem influência da neotectônica. 

A Bacia do rio São Francisco, uma das principais bacias do nordeste, apresentou a menor 
densidade de lineações na área de estudo. Isto se deve ao fato de ser composta pelas Coberturas 
Quaternárias, formada por sedimentos inconsolidados porosos e permeáveis à jusante, e que 
também não foram influenciados pelo neotectonismo. Este fato também se aplica às baixas 
densidades das bacias dos rios Sapucaia e Caueira/Abaís. 

A densidade de lineações da Bacia Hidrográfica do rio Piauí apresentou-se similar às bacias 
supracitadas, decorrente da sua maior área. A maior densidade de lineações está concentrada à 
montante da bacia no Grupo Barreiras. As bacias dos rios Japaratuba, Sergipe e Vaza Barris 
apresentaram densidade de lineações próximas entre si, indicando potencialidades similares ao 
armazenamento de água subterrânea.  

Essas interpretações são ratificadas com os mapas das figuras 2 e 3. A Figura 2 representa 
a quantidade das lineações de relevo e drenagem em cada bacia hidrográfica na Região Leste 
Sergipana. Essas lineações foram interpretadas como sistema de fraturamento e como 
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porosidades e permeabilidades secundárias nos arenitos do Grupo Barreiras. A Figura 3, 
espacialização da densidade de lineações, representa a concentração das lineações e, 
consequentemente, uma maior ou menor probabilidade de ocorrência de fraturas e/ou falhas 
facilitadoras da infiltração, escoamento e armazenamento de águas subterrâneas. Constatou-se 
que as maiores densidades estão localizadas na porção central da área de estudo, à montante 
das bacias hidrográficas dos rios Japaratuba, Sergipe e Vaza Barris. Desta forma, estas porções 
apresentam as maiores potencialidades de acúmulo de águas subterrâneas e são indicativas de 
aquífero misto. Este é formado pelas características granulares intrínsecas da gênese dos 
arenitos e fissural, decorrente do sistema de fraturamento originado pela netotectônica. 

A heterogeneidade das características hidrogeológicas, evidenciadas pelas distintas 
densidades de lineações, indica que a área de estudo foi submetida a diferentes intensidades de 
processos neotectônicos rúpteis. Como consequência, a área apresenta graus diferenciados de 
infiltração, percolação e armazenamento de águas subterrâneas. Ainda que o estudo tenha 
definido as áreas de maior potencialidade de armazenamento de água subterrânea, para a viável 
exploração deste recurso, devem-se considerar a condutividade hidráulica, profundidade do 
aquífero e condições de bombeamento. 
 
 

CONCLUSÕES 

1. A metodologia aplicada possibilitou atingir os objetivos da pesquisa: espacializar a 
potencialidade de armazenamento de água subterrânea pela densidade de drenagem e 
relevo e inferir a existência de aquífero misto no Grupo Barreiras; 

2. As bacias hidrográficas dos rios Real, São Francisco, Caueira/Abaís e Sapucaia são 
compostas essencialmente por aquíferos granulares; 

3. É importante ressaltar que, com exceção da bacia do rio Real, a baixa concentração da 
densidade de lineações está localizada à jusante na planície marinha; 

4. Por outro lado, a alta concentração da densidade de lineações está à montante nos 
arenitos do Grupo Barreiras, destacando as bacias hidrográficas dos rios Vaza Barris, 
Sergipe e Japaratuba; 

5. Desta forma, algumas porções do Sistema Aquífero Barreiras podem ser consideradas 
como um aquífero misto, ou seja, com comportamento hidrogeológico controlado 
simultaneamente por porosidade granular e fissural, cujos reservatórios de águas 
subterrâneas possuem fluxos decorrentes da sua litologia sedimentar e ação 
neotectônica. 
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo (Região Leste Sergipana). 
 
Tabela 1. Densidade de lineação de relevo e drenagem por bacia hidrográfica na área de estudo. 

Bacia 
Hidrográfica Área (Km

2
) 

Quantidade 
Lineações 

Densidade 
Lineações 

São Francisco 1366,8813 635 0,4646 

Japaratuba 830,7921 1.662 2,0005 

Sergipe 1240,6061 2.574 2,0748 

Vaza Barris 678,1096 1.457 2,1486 

Piauí 2060,7927 1.376 0,6677 

Real 144,3281 1.492 10,3376 

Sapucaia 119,0214 71 0,5965 

Caueira/Abaís 162,3155 125 0,7701 

Total 6602,8471 9.392 - 

 
 

 

Figura 2: Mapa de lineações de relevo e drenagem da Região Leste Sergipana. 
 

 

Figura 3. Mapa de densidade de lineações da Região Leste Sergipana. 


