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RESUMO: As lineações de relevo representam as descontinuidades nas rochas cristalinas que 

possibilitam o fluxo de águas subterrâneas. Assim, o objetivo desse trabalho foi identificar as áreas 

propícias ao armazenamento de águas subterrâneas, na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco no 

Estado de Sergipe, pela delimitação da densidade das lineações de relevo. Estas foram digitalizadas 

a partir do Modelo Digital de Elevação e espacializadas pelo Interpolador Kernel. A metodologia 

apresentou-se eficiente no semiárido sergipano, pois a porosidade e permeabilidade primárias dos 

aquíferos fissurais são geradas pelo sistema de fraturamento. A densidade de fraturamento podem 

representar aberturas distensivas e penetrativas e definir caminhos para a água se acumular em 

subsuperfície nas rochas cristalinas. O produto final gerado é relevante devido à água subterrânea ser 

a alternativa mais viável para a população urbana e rural em decorrência da escassez de água 

superficial. 

Palavras-Chave – Aquífero; semiárido; agreste. 
 

INTRODUÇÃO 

 A formação dos aquíferos depende das condições climáticas, como o índice pluviométrico, 

das características intrínsecas das rochas, como as permeabilidades primária e secundária, as quais 

influenciam nos processos de infiltração, escoamento e acumulação da água subterrânea. A 

permeabilidade primária está relacionada com o fluxo de água subterrânea entre os espaçamentos 

intersticiais dos grãos minerais (porosidade intergranular). Esta depende da granulometria, 

esfericidade e grau de seletividade entre os grãos, formando os aquíferos granulares em rochas 

sedimentares clásticas. A permeabilidade secundária forma-se pela dissolução de rochas calcárias e 

fraturamento das rochas ígneas e metamórficas, originado os aquíferos cársticos e fraturados, 

respectivamente. 

De acordo com Nascimento (2016), as lineações de relevo representam os sistemas de 

fraturamento facilmente identificadas em Modelo Digital de Elevação (MDE). Conforme Nascimento 

(2019), quanto maior a densidade de fraturamento nas rochas, maior é a capacidade de 

armazenamento de água subterrânea. Assim, essas feições estruturais geológicas, em hidrogeologia, 

são interpretadas, segundo Madrucci et al. (2003), como sistema de fraturamento distensivo e 

penetrativo, que permite a concentração de água de subterrânea. A base conceitual, de acordo com 

Campos (2004), parte-se do pressuposto que a partir do final do Jurássico, os processos tectônicos de 
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magnitudes apreciáveis resultaram em fraturamentos de abertura crustal, originando rupturas 

apropriadas para a infiltração, percolação e acumulação de água subterrânea. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi identificar as áreas propícias ao armazenamento de 

águas subterrâneas pela espacialização da densidade das lineações de relevo na Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco no Estado de Sergipe. 

MATERIAL E MÉTODO 

Área de estudo 

A área de estudo compreende a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHRSF) no Estado 

de Sergipe, à margem direita do seu rio principal e homônimo (Figura 1). Está delimitada pelas 

coordenadas geográficas 38º00'03" e 36º23'56" de longitude Oeste e 9º30'59" e 10º31'10" de latitude 

Sul. O acesso à área pela capital Aracaju se dá pela BR-101 em direção ao estado de Alagoas. Abrange 

27 munícipios, totalizando uma área de 7.345 km², o que equivale a 33,5% do território estadual 

(BRASIL, 2004). 

 
Figura 1 – Localização e acesso à área de estudo (BHRSF) 

Materiais e Métodos 

Os materiais utilizados neste trabalho foram os dados SRTM (Shuttle Radar Topographic 

Mission) do Projeto Topodata com resolução espacial de 30 metros, disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2011) e os programas de geoprocessamento SPRING 

(Versão 5.6.6) e QGIS (Versão 2.14), ambos gratuitos. Os procedimentos de digitalização vetorial 

foram realizados no SPRING e a interpolação por Kernel e confecção dos mapas foram executadas 

no QGIS. 

O primeiro procedimento foi definir o esquema conceitual associado às entidades do Banco de 

Dados Geográficos (BDG) no SPRING, ou seja, as representações geométricas associadas aos 

modelos de dados, pois a estruturação do banco precede a entrada dos dados. Nessa etapa definiu-se 

a projeção cartográfica, no caso: Projeção UTM/SIRGAS-2000/FUSO-24. Em seguida, os dados 

SRTM foram importados para o BDG e o próximo procedimento consistiu na identificação e 

consecutiva extração das lineações de relevo a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE). É 

importante ressaltar que essa etapa foi realizada detalhadamente para obter o máximo possível de 

lineações, visando alcançar um número estatisticamente significativo, isto é, que represente as 

respostas das rochas aos processos endógenos a que foram submetidas, de acordo com Nascimento 

et al. (2008). A análise dessa geodinâmica reflete a maior ou a menor probabilidade de infiltração da 
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água precipitada. Após a avaliação visual, a densidade de lineação foi calculada pela razão entre a 

área e o comprimento total de lineações, estes são computados automaticamente no SPRING. 

Finalizadas essas etapas, as lineações de relevo foram exportadas do SPRING e importadas para 

o QGIS, visando espacializar as densidades de lineações de relevo pelo Interpolador Kernel e elaborar 

os leiautes dos mapas temáticos. Dentre as funções e rotinas do QGIS, destacam-se a facilidade, 

rapidez e acurácia para realizar o modelo estatístico de estimação de curvas de densidades por Kernel. 

As linhas das lineações são transformadas em intensidades pontuais que definem curvas de isovalores 

ponderados pela distância em relação a um valor central. A densidade é calculada com base no 

número de pontos de um local (pontos agrupados ou clusters). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A BHRSF no estado de Sergipe possui uma área de 7.345 km2 com 5.656 km2 (77%) e 1.689 

km2 (33%) inseridos nas Regiões Climáticas do Semiárido e Agreste, respectivamente. Foram 

extraídas 5.820 lineações de relevo, e pela simples análise visual, nota-se a heterogeneidade na 

distribuição das lineações ao longo da área de estudo, com regiões apresentando grande intensidade 

de lineações até regiões praticamente ausentes de lineações (Figura 2). 

 

Figura 2 – Mapa de lineações de relevo da área de estudo (BHRSF) 

Em ordem decrescente, as concentrações de lineações encontram-se distribuídas nas porções 

sul, norte e centro do semiárido nas rochas Proterozoicas da Faixa de Dobramento Sergipana. As 

porções sul e central são constituídas por rochas do Domínio Macureré, e as porções norte, pelos 

Domínios Poço Redondo, Marancó e Canindé. O agreste apresenta nitidamente menores 

concentrações de lineações relevo do que o semiárido. As maiores concentrações estão nas rochas 

areníticas e calcárias Meso-Cenozoicas da Bacia de Sergipe, seguidas pelos arenitos Tercio-

Quaternários do Grupo Barreiras e as menores, nos sedimentos inconsolidados das Coberturas 

Pleisto-Holocênicas (Figura 3). 

Dessa forma, há diferentes probabilidades de ocorrência de infiltração de água subterrânea, 

indicando um ambiente geológico anisotrópico de recarga. Nesse sentido, há regiões mais ou menos 

propícias à infiltração, percolação e acumulação de águas subterrâneas, dependendo das condições 

estruturais e geológicas do terreno. As diferentes capacidades de recarga indicam que a porosidade e 

a permeabilidade secundárias oriundas do sistema de fraturamento das rochas são distintas, indicando 

diferentes tipos de aquíferos fraturados. A variedade litológica gerou uma anisotropia rúptil, ou seja, 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 4 

as diferentes rochas absorveram os esforços tectônicos e neotectônicos de forma desigual, conforme 

suas características intrínsecas. 

 

Figura 3 – Mapa geológico simplificado da BHRSF. Adaptado de Santos et al. (1998) 

As densidades de lineações avaliadas quantitativamente visou obter um retrato numérico das 

probabilidades de infiltração e acumulação de águas subterrâneas na área de estudo. A densidade de 

relevo de toda a área de estudo foi 0, 53 km-1, da Região Semiárida foi de 0,59 Km-1 e da Região 

Agreste, 0,34 Km-1 (Tabela 1). Como a densidade de lineações indica o sistema de fraturamento e 

este, a potencialidade de infiltração da água subterrânea, é notória a heterogeneidade da capacidade 

das rochas cristalinas em armazenar água subterrânea na área de estudo. 

Tabela 1 – Área, número, comprimento e densidade das lineações 

 Área (km2)  Número de 

Lineações 

Comprimento das 

Lineações (km) 

Densidade das 

Lineações (km-1) 

Região Semiárido 5.656 5.092 3.377 0,59 

Região Agreste 1.689 728 563 0,34 

BHRSF 7.345  5.820 3.940 0,53 
 

Por meio da aplicação do método de Kernel, tornou-se possível a identificação mais precisa das 

áreas de maior densidade de lineações, indicando maior grau de fraturamento e potencialidade de 

infiltração, escoamento e acúmulo de água subterrânea (Figura 4). 

As classes muito alta, alta e média favorabilidade à acumulação de água concentraram-se no 

Domínio Macururé e Bacia do Sergipe, na região de transição do agreste com o semiárido, ocupando 

cerca de 8%, 11% e 17% da área de estudo, respectivamente. As classes baixa (36%) e muito baixa 

(28%) apresentaram-se amplamente distribuída por toda a bacia. Os municípios que apresentaram 

maiores probabilidades de ocorrência de acumulação de água subterrânea são: Telha, Amparo de São 

Francisco, Cedro de São João, Malhada dos Bois, São Francisco, Aquidabã e Canhoba. 

Destacam-se as baixas favorabilidade no agreste sergipano, onde estão localizados os 

excelentes aquíferos granulares dos arenitos do Grupo Barreiras e sedimentos inconsolidados das 

Coberturas Quaternárias (Figura 3). Este resultado decorreu devido ao fato dos aquíferos granulares 

dependerem da porosidade e permeabilidade primária, em oposição às rochas cristalinas. Dessa 

forma, nos aquíferos granulares do agreste, as análises por lineações devem ser secundárias, e 
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realizadas como complementos a análise da granulometria, seleção, compactação e cimentação dos 

grãos sedimentares, que são as características intrínsecas fundamentais a serem definidas. 

 

Figura 4 – Mapa da densidade de lineações de relevo da BHRSF 

Recomendamos análises detalhadas nos municípios do semiárido, e que além da densidade de 

fraturamento, sejam analisadas a conectividade entre as fraturas por extração e interpretação de 

lineamentos geológicos e o manto de intemperismo, como sugerido por Singhal e Gupta (1999).  

CONCLUSÕES 

A metodologia aplicada apresentou-se eficiente nas regiões central e norte da área de estudo e 

ineficiente na região sul. Estes resultados foram em virtude da existência de duas unidades 

hidrogeológicas distintas: os aquíferos fissurais do semiárido e os aquíferos granulares do agreste. 

Estes últimos são excelentes armazenadores de água subterrânea em decorrência da porosidade e 

permeabilidade primárias. As lineações de relevo, que representam prováveis fraturas distensivas e 

penetrativas, devem ser tratadas como características complementares, que podem aumentar a 

potencialidade intrínseca de infiltração, percolação e armazenamento de água subterrânea nos 

sedimentos consolidados da Bacia de Sergipe e do Grupo Barreiras e sedimentos inconsolidados das 

Coberturas Quaternárias. 

Por outro lado, os aquíferos fissurais dependem do sistema de fraturamento, e a densidade de 

lineação de relevo é relevante para a acumulação de água subterrânea nas rochas cristalinas do 

semiárido, que não possuem porosidade e permeabilidade primárias. Dessa forma, a maior densidade 

de fraturamento nas rochas cristalinas da Faixa de Dobramento Sergipana definem caminhos para a 

água se acumular em subsuperfície. Nesse sentido, o produto final gerado nesse trabalho, no 

semiárido sergipano da bacia, é relevante em decorrência da escassez de água superficial e a água 

subterrânea ser a alternativa para o consumo humano, dessedentação animal, e uso na irrigação e 

indústria. 

No entanto, recomenda-se que a unidade fisiográfica básica de estudo não seja a bacia 

hidrográfica, mas sim as províncias hidrogeológicas, que são divisões dinâmicas. À medida que 

surgem novas informações relevantes, uma determinada província é modificada e/ou subdividida. É 

imperativo que a escala de trabalho seja de semidetalhe a detalhe (entre 1:50.000 e 1:5.000), 
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facilmente possível a partir de produtos de sensoriamento remoto de alta e altíssima resolução 

espacial. 
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