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RESUMO 

 

Estudos que avaliam a correspondência entre estruturas profundas e sua possível 

expressão em superfície geralmente comparam visualmente lineamentos magnéticos 

e de relevo, sobrepondo-os em mapas temáticos ou avaliando de forma isolada a 

variabilidade espacial de cada um deles através de mapas de densidade linear. Este 

trabalho propõe uma nova metodologia para avaliação de lineamentos, com ênfase 

na quantificação da relação espacial entre feições superficiais e de subsuperfície em 

um único plano de informação. Foi selecionada como área teste uma região da porção 

setentrional da Província Borborema, Nordeste do Brasil, englobando terrenos do 

embasamento pré-cambriano, porções mesozoicas-cenozoicas da Bacia Potiguar e 

depósitos sedimentares cenozoicos. Foram extraídos, de forma semiautomática, 

lineamentos magnéticos e de relevo a partir de dados aeromagnéticos e da missão 

SRTM, respectivamente. Operações em ambiente SIG possibilitaram a definição dos 

lineamentos que concordam em ambos os planos, envolvendo: geração de buffers; 

interseção entre polígonos de buffer; segmentação dos polígonos com mesma 

orientação em superfície e subsuperfície; e recorte dos lineamentos originais em 

função dos polígonos com mesma direção em ambos os planos. Foram gerados 

mapas de densidade kernel para avaliar a variabilidade espacial da concordância 

entre lineamentos, integrando a informação contida em cada plano. Observou-se um 

forte condicionamento NE-SW das estruturas, seja para setores com maior ou menor 

densidade de lineamentos. Setores cujos lineamentos possuem outra direção também 

estão agrupadas em setores orientados a NE-SW, evidenciando a forte influência 

deste trend na estruturação da área. As regiões com menor densidade de lineamentos 

foram associadas a zonas que limitam setores com taxas de deformação 

diferenciadas, acomodando esta movimentação diante do campo de tensões atuais. 

Porções com maior densidade linear foram relacionadas a setores mais propensos à 

neotectônica, envolvendo possível inversão de relevo, como o domo da Serra do Mel. 

A análise de correspondências múltiplas reforçou a importância do trend NE-SW, cuja 

associação entre lineamentos foi a mais forte do conjunto de dados, seguida por NW-

SE, que é uma direção associada a falhas de transferência e truncada por grandes 

estruturas NE-SW, como a falha Carnaubais. A direção E-W foi associada aos eventos 

de abertura e expansão do Oceano Atlântico, e também se expressa truncada por 

estruturas NE-SW. Já o trend N-S foi totalmente inexpressivo. Foi percebida uma 



correspondência visual entre dados de poços de produção de hidrocarbonetos e áreas 

localizadas nas bordas de setores com maior densidade de lineamentos 

concordantes, carecendo esta avaliação de observações mais robustas, com possível 

replicação do método em outras áreas com exploração de petróleo. Propõe-se 

levantamento de dados adicionais geofísicos e de campo para testar as 

correspondências obtidas no presente trabalho entre porções com maior ou menor 

densidade de lineamentos concordantes, além da elaboração de uma ferramenta que 

unifique todos os processos envolvidos na metodologia, facilitando sua disseminação 

e replicação no âmbito das Geociências. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto. Morfolineamentos. Bacia Potiguar. Análise 

multivariada. 



ABSTRACT 

 

Studies that assess the correspondence between deep structures and their possible 

expression on the surface visually compare magnetic and relief linear features, 

overlapping them on thematic maps or evaluating the spatial variability of each one 

separately using density maps. This work proposes a new method for assessing 

lineaments, focusing on the quantitative and qualitative expression of linear features 

regarding the correspondence between surface and subsurface. A region in the 

northern part of the Borborema Province, Northeastern Brazil, was selected as a test 

area, including Precambrian basement lands, Mesozoic-Cenozoic portions of the 

Potiguar Basin, and Cenozoic sedimentary deposits. Magnetic and relief linear 

features were extracted semiautomatically from aeromagnetic data and the SRTM 

mission, respectively. The operations in a GIS environment made possible to define 

the convergent lineaments in the two plans, involving: generation of buffers; the 

intersection between buffer polygons; segmentation of polygons with the same 

orientation in surface and subsurface; and clipping of the original linear features 

according to the polygons with the same direction in both planes. Kernel density maps 

were generated to assess the spatial variability of agreement between the lineaments, 

integrating the information contained in each plan. There was a strong NE-SW 

conditioning of the structures, either for sectors with a greater or lesser density of 

lineaments. Sectors whose linear features have a different direction are also grouped 

in sectors oriented to NE-SW, showing the strong influence of this trend in the 

structuring of the area. The regions with the lowest density of lineaments were 

associated with zones that limit sectors with different rates of deformation, 

accommodating this movement against the current stress field. Portions with higher 

linear density were related to sectors more prone to neotectonics, involving possible 

inversion of relief, such as the Serra do Mel dome. The multiple correspondences 

analysis reinforced the importance of the NE-SW trend, whose association between 

the lineaments was the strongest in the data set, followed by NW-SE, which is a 

direction associated with transfer faults and truncated by large NE-SW structures, such 

as the Carnaubais fault. The E-W direction was associated with the events of the 

opening and expansion of the Atlantic Ocean and is also expressed truncated by NE-

SW structures. The N-S trend was unimpressive. A visual correspondence was noticed 

between the data from the hydrocarbon producing wells and the areas located at the 



edges of the sectors with the highest density of concordant lineaments. However, this 

evaluation requires more robust observations, as an aid to a possible replication of the 

method in other areas with oil exploration. It is proposed to survey additional 

geophysical and field data to test the correspondences obtained in the present work 

between portions with a greater or lesser density of concordant lineaments, in addition 

to the elaboration of a tool that unifies all the processes involved in the method, helping 

its dissemination and replication in the field of Geosciences. 

 

Keywords: Remote sensing. Morpholineaments. Potiguar Basin. Multivariate analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Interpretação de lineamentos 

 

A identificação, extração e análise de feições lineares é uma atividade 

comum nas Geociências, sendo amplamente empregada em diversas aplicações 

através do reconhecimento e interpretação de padrões de lineamentos em fotos 

aéreas ou imagens de satélite (LOCATELLI, 2014). 

Historicamente, o termo lineamento foi introduzido por Hobbs (1904) para 

descrever feições retilíneas da superfície terrestre associadas a cristas, drenagens, 

linhas costeiras e contatos geológicos. De acordo com o autor, a disposição espacial 

destes elementos tem íntima relação com a arquitetura oculta do embasamento, 

implicando assim em uma influência tectônica na disposição do relevo. No caso de 

contatos geológicos, o termo pode ser usado para indicar feições limitando terrenos 

adjacentes que registraram diferentes sentidos e/ou velocidades de deslocamento 

relativos entre si, sem se limitar a condições reológicas específicas da sua história 

cinemática. Sendo assim, por exemplo, um mesmo lineamento pode ser a expressão 

superficial de uma antiga zona de cisalhamento que, em tempos mais recentes, se 

comportou (ou se comporta) como uma falha. 

Em uma revisão histórica de termos utilizados na definição de feições 

geológicas, O’Leary et al. (1976) associaram aos lineamentos um sentido 

essencialmente geomorfológico, descrevendo-os como feições lineares simples ou 

compostas, cujas partes se encontram alinhadas de forma retilínea ou ligeiramente 

curva, que diferem dos padrões morfológicos adjacentes e que são mapeáveis na 

superfície terrestre. Os autores também sustentam que a maioria dos lineamentos 

está associada a estruturas com origem em padrões de fratura ou cisalhamento e, 

deste modo, teriam conexão com estruturas em profundidade. 

A partir destas definições, diversos autores ofereceram novas perspectivas 

no estudo aplicado de lineamentos, avaliando a influência de suas propriedades 

espaciais em várias áreas das Geociências, como águas subterrâneas, recursos 

minerais, sistemas petrolíferos e mapeamento de áreas de risco para terremotos e 

deslizamentos (MASOUD; KOIKE, 2011; DAS; PARDESHI, 2018; HAN et al., 2018). 

Ao considerar que lineamentos são expressões superficiais de estruturas 

geológicas profundas, pode-se denomina-los de morfolineamentos (MINÁR; SLÁDEK, 
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2009). Diante desta premissa, infere-se que lineamentos podem ser classificados de 

acordo com a sua origem (MUNIER et al., 2003). Por exemplo, se fazem referência a 

um aspecto de relevo, eles podem ser denominados de lineamentos topográficos; 

caso tenham relação com a resposta da suscetibilidade magnética dos materiais em 

profundidade, são designados como lineamentos magnéticos. 

Métodos tradicionais para a identificação e extração de lineamentos 

envolvem o emprego de fotografias aéreas (LATTMAN, 1958), baseando-se na 

interpretação morfoestrutural de padrões texturais da superfície e de drenagem 

(SOARES; FIORI, 1976). Através do avanço de ferramentas computacionais e da 

maior disponibilidade de imagens de sensoriamento remoto e de dados geofísicos, a 

análise de lineamentos assistida por computador tem sido empregada em larga 

escala, tornando mais prática a caracterização de estruturas geológicas e tectônicas, 

e facilitando o mapeamento geológico. Neste contexto, diversos métodos para 

extração de lineamentos a partir de dados digitais foram propostos, principalmente 

baseados em imagens de satélite e Modelos Digitais de Elevação – MDE (FARINA et 

al., 2005; MASOUD; KOIKE, 2011; LOCATELLI, 2014; DAS; PARDESHI, 2018). 

Em imagens de sensoriamento remoto, lineamentos geológicos são 

refletidos na superfície como linhas de crista e vales (HAN et al., 2018). A análise 

espacial de um conjunto de lineamentos e seus atributos pode auxiliar na reconstrução 

de eventos que os formaram, subsidiando a formulação de hipóteses (CLARK; 

WILSON, 1994). Neste contexto, a identificação da expressão de um lineamento é 

dependente da escala de observação envolvida. 

Características como extensão espacial, densidade, interseção e 

orientação podem variar de acordo com a resolução do produto que subsidiou sua 

caracterização (WARNER, 1997; LOPES, 2017). Por exemplo, um traço linear em 

qualquer conjunto de dados é, geralmente, relacionado a estruturas com mergulho de 

alto ângulo (Figura 1). Já um padrão de anastomosamento associado a zonas de 

cisalhamento pode ser identificado como uma única feição linear em um conjunto de 

dados com menor resolução espacial (EKNELIGODA; HENKEL, 2010). 

 

1.2 Problemática e objetivos 

 

Em geral, estudos que avaliam a correspondência entre estruturas em 

profundidade e sua possível expressão em superfície comparam visualmente 
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lineamentos magnéticos e de relevo através da sobreposição entre os planos de 

informação que os representam; ou empregam a sobreposição de um destes tipos de 

lineamentos em relação a uma superfície que represente a outra variável avaliada 

(e.g. lineamentos de relevo sobrepostos a um produto aeromagnético); ou, ainda, 

comparam a orientação destes tipos de lineamentos utilizando diagramas de roseta. 

Trabalhos como Pedrosa Jr et al. (2010), Castro et al. (2012), Oliveira (2014), Locatelli 

(2014), Jacques et al. (2014), Souza et al., (2016), Goulart (2017) e Das e Pardeshi 

(2018) utilizaram um ou mais destes recursos. 

 
Figura 1 – Falhas inclinadas de alto ângulo (como falhas normais) resultam em 
lineamentos retilíneos (seja em dados morfológicos ou geofísicos) que envolvem 
blocos angulares. Falhas inclinadas (como empurrões) resultam em lineamentos 
curvilíneos. Zonas de cisalhamento de alto ângulo podem produzir lineamentos 
anastomosados que envolvem lentes de cisalhamento. 

 
Fonte: Ekneligona e Henkel (2010, com adaptações). 

 

Apesar da técnica de sobreposição de lineamentos auxiliar na interpretação 

geológica, ela apresenta algumas deficiências. Por exemplo, na utilização de 

algoritmos para extração automática de lineamentos existe uma tendência de gerar 

todas as feições lineares sem avaliar seu contexto genético (LOCATELLI, 2014). Ou 

seja, uma série de dados podem ser gerados sem possuir qualquer associação 
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estrutural. Além disso, em contextos de bacias sedimentares a avaliação desta 

possível correspondência é dificultada pela existência da sucessão estratigráfica que 

interfere na expressão superficial de estruturas presentes em rochas pré-existentes 

do embasamento, pois seria necessário que estas feições tivessem uma 

penetratividade que as possibilitassem atravessar todo um pacote de rochas e 

sedimentos de diversas idades geológicas, vindo a se manifestar em superfície, ou 

ainda a influenciar na evolução do relevo em que estejam presentes. 

A partir da identificação e contextualização desta problemática, esta 

pesquisa tentou reavaliar a correspondência entre estruturas geológicas profundas e 

suas possíveis expressões em superfície, objetivando a proposição de uma 

metodologia que quantifique esta relação espacial em um único plano de informação, 

subsidiando a validação de interpretações morfoestruturais superficiais através de 

produtos geofísicos. 

 

1.3 Localização e contexto geológico-geomorfológico 

 

A área selecionada como estudo de caso foi definida a partir da Folha 

Geológica SB-24 Jaguaribe (1:1.000.000) e está localizada na porção oriental da 

margem equatorial do Brasil, entre as latitudes -4° e -6° e longitudes -36° e -38°. Além 

de conter parte da sequência de rochas sedimentares e vulcânicas mesozoicas a 

cenozoicas relacionadas à Bacia Potiguar, a área engloba um embasamento cristalino 

constituído por terrenos pré-cambrianos e superfícies cenozoicas associadas a 

depósitos sedimentares continentais e costeiros (Figura 2). 

A escolha deste setor também é justificada em função da existência de 

diversas estruturas profundas que afetam a crosta e podem se expressar 

superficialmente ao longo de terrenos de diferentes idades geológicas, com destaque 

para aquelas associadas ao rifte abortado que constitui o arcabouço estrutural da 

Bacia Potiguar.  

O embasamento da Bacia Potiguar é composto por blocos crustais 

arqueanos e proterozoicos deformados por um sistema de falhas e zonas de 

cisalhamento em escala continental durante o evento orogênico Brasiliano há ~750-

500 Ma. Seus litotipos incluem rochas gnáissico-migmatíticas do Grupo Caicó, rochas 

supracrustrais do Grupo Seridó e corpos graníticos neles intrudidos (ALMEIDA; 

BRITO NEVES; CARNEIRO, 2000; BRITO NEVES et al., 2000). 
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Figura 2 – Mapa geológico da área selecionada para estudo, com ênfase nas 
unidades geológicas mais genéricas e estruturas já cartografadas na literatura. 

 
Fonte: CPRM (2004, com adaptações). 

 

A Bacia Potiguar é representada por uma sucessão de rochas 

predominantemente sedimentares cuja gênese está associada à separação entre a 

América do Sul e África (Figura 3), constituída de grábens assimétricos delimitados 

por falhas normais de direção NE-SW, especialmente do chamado “Sistema de Falhas 

de Carnaubais”, que reativaram estruturas pré-cambrianas do embasamento com 
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orientação similar durante o Cretáceo Inferior (Figura 4). Enquanto as falhas NE-SW 

controlaram a geometria interna do rifte, falhas NW-SE também associadas ao 

“Sistema de Falhas Afonso Bezerra” atuaram como zonas de acomodação e 

transferência em resposta à deformação extensional (BERTANI et al., 1990; MATOS, 

1992; SOUTO FILHO et al., 2000; CASTRO et al., 2012). 

 

Figura 3 – Reconstrução esquemática da separação entre a América do Sul e África, 
com destaque para a Bacia Potiguar (Pob, em retângulo azul), demais bacias 
sedimentares (Amb – Amazônica; Pab – Parnaíba), além da Província Borborema (Bp) 
e seus lineamentos pré-cambrianos (Tbl – Transbrasiliano; Ptl – Porto Alegre; Pal – 
Patos; Pel – Pernambuco), que possuem suas continuidades no continente africano, 
representados pelos lineamentos Kandi (Kal), Ngaoundere (Ngl) e Sanaga (Sal). 

 
Fonte: Castro e Bezerra (2015), com adaptações; modificado originalmente de Moulin et al., (2010). 

 

Sob o ponto de vista litoestratigráfico, a porção emersa da Bacia Potiguar 

é constituída por quatro unidades aflorantes, da base para o topo: a Formação Açu, 

constituída por arenitos; Formação Jandaíra, formada por rochas carbonáticas; 

Formação Macau, composta de rochas vulcânicas máficas sob a forma de derrames, 

soleiras e diques; Formação Barreiras, dominada por arenitos e lamitos laterizados 

próximos ao litoral. Dentre estas, apenas as duas últimas são de idade cenozoica, 

além das coberturas sedimentares quaternárias, que não constituem unidades formais 

da bacia. 

A reativação de estruturas pré-cambrianas é indicada como um dos fatores 

que controlaram a evolução da Bacia Potiguar desde o início do rifteamento no 

Cretáceo até o período pós-rifte, já no Cenozoico (BEZERRA; VITA-FINZI, 2000). 

Neste contexto, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos com o objetivo de 
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demonstrar a ocorrência de reativações dos principais sistemas de falhas presentes 

na bacia (Carnaubais e Afonso Bezerra) e seu entorno em um contexto neotectônico. 

Neste sentido, Bezerra et al., (2007) indicam que a atual sismicidade intraplaca no 

entorno da Bacia Potiguar representa a ocorrência deste fenômeno. 

 

Figura 4 – Detalhamento do arcabouço estrutural da Bacia Potiguar emersa com os 
principais elementos tectônicos e direções preferenciais dos lineamentos estruturais, 
com destaque para as falhas Afonso Bezerra (NW-SE) e Carnaubais (NE-SW). 

 
Fonte: Gaino (2012, com adaptações; modificado originalmente de Cremonini et al., 1996). 

 

Atualmente, todo o nordeste brasileiro está submetido a um regime de 

esforços compressivos horizontais de orientação E-W, oblíquo às direções estruturais 

NE-SW e NW-SE do sistema de falhas de Carnaubais e Afonso Bezerra. Este contexto 

seria resultado de esforços regionais distantes milhares de quilômetros, atuantes no 

soerguimento dos Andes e na expansão da cadeia mesoatlântica. Na Bacia Potiguar, 

este campo de tensões teria resultado na compressão de estruturas transcorrentes 

dextrais e sinistrais, além de esforços tracionais perpendiculares à costa no intervalo 

Neógeno-Quaternário, favorecendo a geração de relevos na forma de domos e 

arqueamentos, como a Serra do Mel e o Alto de Macau (ASSUMPÇÃO, 1992; 

CREMONINI, 1993; MAIA; BEZERRA, 2011; MAIA, 2012). 

Outras evidências da influência neotectônica seriam identificadas na 

compartimentação do litoral setentrional do Rio Grande do Norte e controle estrutural 

na deposição de sedimentos costeiros na região (FONSECA, 1996; VITAL et al., 
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2003), influenciada por movimentos verticais resultantes das atividades tectônicas 

(SRIVASTAVA; CORSINO, 1984) e no padrão de drenagens, com alinhamentos 

preferenciais na direção NE-SW, sugerindo uma adaptação a estruturas pré-

cambrianas pré-existentes (BEZERRA, 1998; BEZERRA et al., 2001; MOURA-LIMA 

et al., 2010; MAIA, 2012). 

Geomorfologicamente, destacam-se no relevo da Bacia Potiguar feições 

orientadas na direção preferencial NE-SW, em um contexto que sugere a adequação 

de altos topográficos e as depressões confinadas entre eles a estruturas pré-

cambrianas, reativadas em fase rifte, que se replicam em níveis superficiais (MAIA; 

BEZERRA, 2011). Tratam-se dos vales encaixados correspondentes às bacias 

hidrográficas dos rios Apodi-Mossóro e Açu, separados pelo domo anticlinal da Serra 

do Mel (Figura 5). Esta última expressão geomorfológica é associada a inversões 

tectônicas, e dispersa uma série de canais fluviais de forma radial em sentido ao fundo 

dos grandes vales do entorno. (MAIA, 2012; MAIA, BEZERRA, 2012).  

 

Figura 5 – Modelo de inversão tectônica na Bacia Potiguar, com destaque para os 
vales dos rios Apodi-Mossoró e Açu, separados pelo domo da Serra do Mel. 

 
Fonte: Maia e Bezerra (2011). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia aplicada na elaboração desta Dissertação de Mestrado foi 

desenvolvida no âmbito do Laboratório de Geoprocessamento do Ceará (GEOCE), 

vinculado ao Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará. A 

pesquisa objetiva avaliar o quão forte é a correspondência entre estruturas geológicas 

profundas e feições superficiais por meio de dados de sensoriamento remoto, 

aerogeofísica e técnicas de geoprocessamento. 

 

2.1 Base de dados 

 

2.1.1 Modelo digital de elevação 

 

Para a extração das feições superficiais existentes na área em estudo, 

foram utilizados os dados matriciais gerados pela missão orbital Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) referentes às cenas S05W037, S05W038, S06W037 e 

S06W038). 

Disponibilizados na plataforma online Earth Explorer, do U.S. Geological 

Survey (USGS), os dados SRTM possuem pixels com 1 arc segundo (~ 30 m) de lado 

e 16 bits de resolução radiométrica. Para este trabalho foi utilizada a versão 3.0, que 

apresenta melhorias quanto ao preenchimento de vazios através da interpolação dos 

dados originais com os modelos ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) 

versão 2.0, o Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010 (GMTED2010) e o 

National Elevation Dataset (NED) (este último, válido apenas para o território dos 

Estados Unidos). 

A missão SRTM foi resultado de uma cooperação entre a National Imagery 

and Mapping Agency (NIMA) e a National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), além da participação de agências espaciais da Alemanha e Itália. Seu 

propósito foi gerar um Modelo Digital de Elevação (MDE) da Terra utilizando a 

tecnologia de radar de interferometria. A bordo da nave espacial Endeavour, a missão 

utilizou duas antenas SAR (Radar de Abertura Sintética, do inglês Synthetic Aperture 

Radar) para coletar dados da região do entre as latitudes 56° S e 60° N do planeta, 

contemplando cerca de 80% de sua massa terrestre (NASA JPL, 2013). 

 



26 

2.1.2 Dados aeromagnéticos 

 

Para a extração das estruturas geológicas em subsuperfície foram 

utilizados dados aeromagnéticos referentes ao projeto Bacia Potiguar (4045), cedidos 

pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Estes foram adquiridos entre dezembro de 

1986 e fevereiro de 1987, recobrindo uma área de cerca de 44.600 km² entre as 

porções nordeste do Ceará e norte do Rio Grande do Norte. 

Suas linhas de voo foram orientadas na direção N20°W, com espaçamento 

de 2 km a oeste do meridiano de 36°W e 4 km a leste do mesmo. Já as linhas de 

controle de qualidade foram voadas na direção N70°E e possuem um espaçamento 

variável de 5 a 10 km. O intervalo de amostragem do levantamento foi de 100 m, com 

a aeronave mantendo uma altitude média em relação ao terreno de 500 m. No total, 

foram adquiridas um total de 26.537 km de linhas geofísicas (Figura 6). 

Como a área em estudo está limitada pelas longitudes 38°W e 36°W, só 

foram utilizadas neste trabalho as linhas de voo com 2 km de espaçamento. 

 

Figura 6 – Mapa das linhas de voo do levantamento aerogeofísico do Projeto 
Bacia Potiguar; destaque em vermelho para o polígono da área em estudo. 

 
Fonte: Pedrosa Jr., Castro e Matos (2010, com adaptações). 
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2.2 Estratégia metodológica 

 

A Figura 7 resume a sequência de atividades desenvolvidas na pesquisa. 

 
Figura 7 – Fluxo de trabalho para aplicação da metodologia proposta. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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2.2.1 Dados iniciais 

 

O pré-processamento dos dados referentes à superfície da área em estudo 

consistiu no mosaico das quatro cenas SRTM que contemplam toda a extensão da 

área em análise. 

Os dados aeromagnéticos passaram por uma análise prévia da qualidade 

e consistência dos registros do campo geomagnético, sendo excluídas as linhas de 

controle do levantamento, além de dados espúrios ao longo das linhas de voo. 

O mapa do campo magnético anômalo – feito após a correção do IGRF 

(International Geomagnetic Reference Field) – foi gerado através do método de 

gridagem bidirecional em uma malha regular de 500 m, correspondente a ¼ do 

espaçamento das linhas de voo. Após esse procedimento, foi aplicada a técnica de 

filtragem cosseno direcional, com o intuito de melhorar a relação sinal/ruído e realçar 

as características específicas das fontes magnéticas. 

O filtro cosseno direcional é utilizado para suavizar o ruído de alta 

frequência ao longo das linhas de voo (OLIVEIRA, 2014). Nesse caso, a alta 

concentração desses dados ocorre em uma direção preferencial N20°W. 

A fim de realçar feições lineares que se assemelhem a estruturas 

geológicas em profundidade, foi determinada a derivada vertical de primeira ordem 

com base no campo magnético anômalo, que representa uma transformação linear 

de campos potenciais que amplifica as respostas dos sinais de alta frequência em 

relação aos sinais de baixa frequência (BLAKELY, 1995; GEOSOFT, 2007), realçando 

assim as anomalias magnéticas imperceptíveis nas imagens da anomalia do campo 

magnético residual, relacionadas a lineamentos geológicos (GONÇALVES, 2009). 

 

2.2.2 Realce de lineamentos 

 

Morfolineamentos podem ser extraídos automaticamente a partir de um 

MDE, a partir do qual podem ser derivadas uma série de superfícies, como mapas de 

declividade, e empregadas em análises ambientais. Neste contexto, um dos produtos 

mais utilizados são os relevos sombreados, pois têm o potencial de realçar feições 

lineares (COOPER, 2003; ABDULLAH et al., 2010; LOCATELLI, 2014). 

O sombreamento consiste na aplicação de um filtro direcional que “simula” 

uma iluminação que incide na cena a determinada orientação azimutal e inclinação 



29 

(Figura 8). As feições lineares posicionadas perpendicularmente ao azimute da 

iluminação são enfatizadas; caso estejam paralelas, elas serão suprimidas (COOPER, 

2003; BATISTA; VERÍSSIMO; AMARAL, 2014). Para evitar que os lineamentos sejam 

realçados apenas em uma direção preferencial, pode-se combinar diferentes 

orientações de iluminação em um mesmo raster. Esta operação evita o trabalho de 

combinar todos os lineamentos extraídos em todas as direções e ter que excluir 

manualmente as feições duplicadas, como exemplificado por Das e Pardeshi (2018). 

 

Figura 8 – Ideia esquemática da variação de azimute e inclinação da iluminação 
para a técnica de sombreamento multidirecional do relevo. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Neste estudo, foram simuladas quatro orientações de iluminação (0°, 45°, 

90° e 135°), com inclinação fixa de 45°, para os dados superficiais (Figura 9) e de 

subsuperfície (Figura 10), a fim de realçar os lineamentos de forma multidirecional em 

cada um. Posteriormente, através de uma operação de álgebra de mapas (Equação 
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1), os quatro rasters de cada plano de informação foram combinados em um único 

produto final a ser utilizado como base para a extração dos lineamentos, preservando 

assim as estruturas realçadas em diferentes direções.  

 

Figura 9 – Procedimento para a aplicação dos filtros direcionais e geração do relevo 
sombreado final do dado SRTM. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Az0°+Az45°+Az90°+Az135°

4
     (1) 

 

Embora o dado aeromagnético não represente a mudança da cota 

altimétrica, a aplicação do filtro direcional também reproduz nele o efeito de 

sombreamento, pois existe um contraste natural devido à variação de suscetibilidade 

magnética em profundidade, consequentemente realçando suas feições lineares, 

conforme é percebido na Figura 10. 
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Figura 10 – Procedimento para a aplicação dos filtros direcionais e geração do relevo 
sombreado final do dado aerogeofísico. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

2.2.3 Extração de lineamentos 

 

A extração de lineamentos assistida por métodos computacionais permite 

lidar com um grande volume de dados espaciais, eliminando também a subjetividade 

inerente ao método manual, além de reduzir a dependência em ter um profissional 

com experiência e conhecimento para fazer as interpretações necessárias 

(LOCATELLI, 2014; HAN et al., 2018). 

Diversas técnicas de extração de lineamentos utilizando métodos 

automatizados têm sido propostas e reproduzidas, em geral sendo focadas na 

aplicação de filtros de detecção de bordas (DAS; PARDESHI, 2018). Nestes casos 

também podem existir outras variáveis que definam a sensibilidade da detecção de 

uma feição linear. 
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Cristas e vales/drenagens podem ser considerados como possíveis 

expressões superficiais de estruturas profundas, modeladas ao longo do tempo 

geológico por uma variedade de agentes. As feições lineares que representam estes 

elementos da paisagem em imagens obtidas por sensores remotos podem ser 

extraídas e avaliadas como lineamentos de superfície. 

A extração automática de cristas e drenagens a partir de um MDE pode ser 

assistida por uma variedade de softwares. Em geral, o processo envolve as seguintes 

etapas: (i) identificação e preenchimento de depressões; (ii) geração de uma grade de 

sentido de fluxo; (iii) obtenção de uma grade de fluxo acumulado; (iv) e imposição de 

valor limite a grade de fluxo acumulado (MORAIS; SALES, 2016). Nesta pesquisa, foi 

utilizado o método de extração disponível no software Global Mapper. 

Os lineamentos de subsuperfície foram extraídos a partir dos dados 

aeromagnéticos utilizando o módulo LINE do software PCI Geomática. Seu algoritmo 

consiste em: (i) detecção de bordas; (ii) configuração de limiares, produzindo um raster 

de borda binarizado; (iii) e extração do vetor referente ao lineamento. Para produzir a 

imagem de borda são utilizados seis parâmetros de entrada que controlam aspectos 

como como comprimentos, limites, filtros de detecção e ângulos para extrair o 

lineamento (Tabela 1). Cada área responde diferentemente ao algoritmo; portanto, 

recomenda-se que os parâmetros sejam ajustados à área de estudo. (PCI 

GEOMATICS, 2011; LOPES, 2017). 

 

Tabela 1 – Parâmetros de entrada utilizados no módulo LINE. 

Parâmetro Valor 

Filter Radius 10 

Edge Gradient Threshold 100 

Curve Lenght Threshold 30 

Line Fitting Error Threshold 30 

Angular Difference Threshold 45 

Linking Distance Threshold 30 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

2.2.4 Operações em ambiente SIG 

 

Como visto, a identificação de um lineamento a partir de uma imagem de 

sensoriamento como uma única feição ou várias é dependente da resolução espacial 

do produto utilizado e dos parâmetros utilizados na extração. Além disso, a depender 

da escala os lineamentos não correspondem, na natureza, a exatamente feições 
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lineares, e nem são propriamente uma única estrutura. Outro aspecto que também 

deve ser levado em consideração é que os lineamentos de diferentes planos de 

informação, quando sobrepostos, não necessariamente coincidirão quando 

analisados em uma visão bidimensional, pois pode existir um deslocamento entre a 

feição linear medida em subsuperfície e sua expressão em superfície. 

Levando em consideração estes aspectos, nesta pesquisa foi testada a 

possibilidade de que cada lineamento detectado, independente do plano de 

informação, tenha uma zona de influência (i.e. uma estrutura identificada como um 

único lineamento pode, em maior escala de detalhe ser composta por várias outras 

feições que se propagam no seu entorno; Figura 11). 

 
Figura 11 – Diagrama esquemático mostrando a 
relação entre lineamentos topográficos, lineamentos 
magnéticos e falhas existentes. 

 
Fonte: Rahiman e Pettinga (2008, com adaptações). 
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A definição do tamanho desta área de influência é importante para as 

etapas seguintes, que envolvem operações em ambiente SIG. Para isso, foi 

considerado o contexto de sismicidade no nordeste do Brasil, onde predominam 

terremotos superficiais, com profundidades inferiores a 12 km (FERREIRA et al., 1998; 

REIS et al., 2013). A partir desta condição, foi adotada a profundidade de 10 km como 

parâmetro de referência de uma possível fonte magnética. O próximo passo para 

definir a extensão da área de influência de cada lineamento seria determinar o ângulo 

dos planos estruturais que, a partir de uma fonte magnética, apresentariam 

expressões em superfície, resultando em um possível lineamento de relevo. Neste 

caso, foram testadas várias condições de ângulo, independente do regime de tensões 

local, e através de operações trigonométricas foi possível definir que, considerando 

um ângulo de mergulho entre 30° e 60°, o buffer apropriado no entorno de cada 

lineamento extraído variaria entre cerca de 5 km e 17 km (Figura 12). Porém, em um 

contexto de análise espacial, foi avaliado que um buffer com este possível intervalo 

de extensão tenderia a gerar resultados com muita redundância entre os planos de 

informação. Assim, foi testada a hipótese do uso de um buffer de 1 km no entorno de 

cada lineamento, o que resultaria em um ângulo médio de cerca de 84°, praticamente 

subvertical. Este contexto de estruturas é compatível com um modelo 

predominantemente transcorrente, o que se mostraria válido dentro do atual campo 

de tensões e sua relação com a reativação de estruturas pré-existentes na Bacia 

Potiguar. 

 

Figura 12 – Esquema mostrando a relação entre a profundidade e ângulo 
de mergulho das estruturas assumidos neste estudo. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Primeiramente, a fim de reduzir a quantidade de segmentos gerados pela 

extração de cristas e drenagens, foi aplicada uma simplificação a estas feições, 

transformando-as em linhas de maior comprimento. 

Posteriormente, os lineamentos de cada plano de informação foram 

classificados segundo quatro orientações definidas (NW-SE, N-S, NE-SW ou E-W). 

Como forma de definir os intervalos de cada classe foi feita uma adaptação das 

direções propostas por Valeriano (2008). Ao trabalhar com uma proposta de extração, 

cálculo e integração de variáveis geomorfométricas a partir de dados SRTM, ele 

propõe a divisão em octantes de 45° (N, NE, E, SE, S, SW, W e NW) para classificar 

a orientação de vertentes. Como um lineamento é uma feição bidirecional – o sentido 

deles, para este nível de avaliação, não importa – a partir das oito classes foram 

geradas quatro novas, a fim de facilitar a classificação e análises espaciais (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Definição das direções para classificação dos lineamentos extraídos. 

Orientação Intervalo 

NW-SE 292,5° - 337,5° / 112,5° - 157,5° 

N-S 0° - 22° / 337,5° - 360° / 157,5° - 202,5° 

NE-SW 22,5° - 67,5° / 202,5° - 247,5° 

E-W 67,5° - 112,5° / 247,5° - 292,5° 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em seguida, foi feita a extração do azimute de cada lineamento gerado, 

classificando-os de acordo com os intervalos previamente definidos, e a posterior 

geração do buffer de 1 km para cada feição linear, conforme explicado anteriormente. 

A fim de gerar uma única amostra para poder avaliar a correspondência 

entre os buffers dos lineamentos, foi realizada uma operação de interseção entre os 

dados vetoriais dos planos de informação. Assim, foram gerados polígonos residuais 

que representam áreas de influência que coincidem em superfície e subsuperfície. 

Porém, a orientação dos lineamentos originais que os geraram não é necessariamente 

igual. Como cada feição vetorial de interseção carrega consigo a informação de 

orientação do lineamento original, é possível segmentar apenas os polígonos cujas 

direções coincidem em superfície e subsuperfície (Figura 13). 

Através da operação de recorte dos lineamentos originais em função dos 

polígonos de interseção de buffers cujas orientações coincidiram, é possível retornar 

à informação vetorial no formato de linha, sendo possível assim gerar uma série de 

operações de análise espacial, como mapas de densidade de lineamentos. 
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Figura 13 – Sequência de atividades executadas para definir espacialmente os 
lineamentos que coincidem em superfície e subsuperfície. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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A densidade de feições lineares pode ser feita através de estimadores 

simples ou kernel. Em um cálculo de densidade simples os vetores são somados e 

divididos pelo tamanho do raio de busca para obter o valor de densidade de cada 

célula do raster a ser gerado. Já um estimador de densidade kernel espalha a 

quantidade conhecida da população para cada linha a partir de sua localização. Em 

testes realizados, o método por densidade simples gerou produtos com aspecto 

ruidoso e com presença de vazios. Já o estimador kernel produziu mapas com aspecto 

suavizado e melhor distribuição ao longo de toda a área de estudo, característica que 

facilitou uma série de interpretações, justificando, assim, sua adoção nesta pesquisa. 

 

2.2.5 Análise multivariada 

 

A fim de analisar – além da forma visual – o padrão de relações entre os 

lineamentos extraídos em todos os planos de informação, foi empregada a análise de 

correspondências múltiplas. Trata-se de uma técnica que pode ser vista como uma 

generalização da análise de componentes principais, porém, as variáveis utilizadas 

são categóricas ao invés de quantitativas. Neste contexto, cada variável nominal é 

constituída por vários níveis (ou modalidades), e cada um é codificado binariamente 

(ABDI; VALENTIN, 2007; WELLER, 2005). O método exibe espacialmente como 

pontos o comportamento de linhas ou colunas de uma matriz de dados, e através da 

interpretação geométrica da posição destes pontos é possível avaliar as similaridades, 

diferenças ou associações entre as variáveis (GREENACRE, 2007). 

Em princípio, foi necessário adaptar os dados para que fosse possível ter 

um único conjunto amostral que contivesse os comportamentos de superfície e 

subsuperfície no mesmo plano de informação. Esta problemática foi sanada com a 

utilização dos polígonos de interseção entre buffers gerados a partir dos lineamentos. 

Assim, foi gerado um primeiro quadro qualitativo onde cada linha corresponde a um 

polígono e as colunas contêm a orientação dos lineamentos originais de cada plano 

de informação (Tabela 3). 

Como para cada polígono existirão duas variáveis (feição superficial ou de 

subsuperfície) e cada uma possuirá quatro níveis possíveis (NW-SE, N-S, NE-SW ou 

E-W), os dados qualitativos foram transformados em uma matriz codificada 

binariamente, onde cada amostra possui oito modalidades (Tabela 4). Caso o nível 

ocorra na amostra, o valor da coluna será 1; caso não, 0. 
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Tabela 3 – Quadro qualitativo exemplo onde cada amostra de lineamento 
possui uma classe de orientação em superfície e subsuperfície.  

Amostra 
Variáveis 

Trend de superfície 
(4 níveis) 

Trend de subsuperfície 
(4 níveis) 

1 NW-SE NE-SW 

2 E-W E-W 

3 NW-SE N-S 

4 NE-SW E-W 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 4 – Matriz indicativa exemplo, codificada binariamente a partir da ocorrência 
dos níveis em cada amostra. 

Amostra 

8 níveis 

Trend de superfície Trend de subsuperfície 

NW-SE N-S NE-SW E-W NW-SE N-S NE-SW E-W 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 1 0 0 0 1 
3 1 0 0 0 0 1 0 0 
4 0 0 1 0 0 0 0 1 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Extração de lineamentos 

 

Percebeu-se uma grande discrepância entre o padrão de lineamentos 

extraídos, com uma predominância majoritária da orientação E-W nas feições de 

subsuperfície, compondo quase 70% das feições extraídas neste plano de 

informação. Já os lineamentos superficiais apresentam uma distribuição mais 

igualitária entre os quatro trends (Figura 14). 

A geometria da margem equatorial brasileira é fortemente orientada nas 

direções E-W e NW-SE, principalmente nos setores que compreendem os estados do 

Ceará e Rio Grande do Norte, cuja segmentação tem influência principal da Zona de 

Fratura Romanche (Tavares et al., 2020). Em particular, o trend E-W é característico 

da expansão do assoalho oceânico devido à separação entre a América do Sul e 

África. Neste contexto, o evento magmático rio Ceará-Mirim, ocorrido no Jurássico 

Superior ao sul da Bacia Potiguar, também evidencia a manifestação desta orientação 

através de enxames de diques máficos com tendência E-W (Almeida et al., 1988). 

Portanto, a expressiva ocorrência desta orientação nos lineamentos extraídos 
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demonstra sua forte penetratividade nas feições lineares em profundidade, compondo 

o fabric desta porção da Província Borborema setentrional.  

A direção NE-SW é a segunda mais expressiva dentre os lineamentos 

magnéticos extraídos. Apesar de compor pouco mais de 20% do conjunto amostral, 

esta orientação historicamente influenciou o desenvolvimento da arquitetura interna 

do Rifte Potiguar (Castro et al., 2012), além de ser um trend característico da Província 

Borborema Setentrional, relacionando-se com estruturas que remontam ao evento 

termo-tectônico Brasiliano. Superficialmente, esta orientação é comumente expressa 

em canais de escoamento de bacias hidrográficas, como a do rio Apodi-Mossoró, e 

em vales dissecados (MAIA; BEZERRA, 2013, 2014). 

 
Figura 14 – Frequência de lineamentos extraídos de acordo com a orientação e plano 
de informação. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

3.2 Segmentação de buffers 

 

A partir da geração de um buffer de 1 km no entorno de cada lineamento 

extraído e a posterior operação de interseção entre polígonos, foi possível gerar um 

novo conjunto amostral de dados vetoriais que coincidiram espacialmente nos planos 

de informação superficial e subsuperficial. Cada amostra possui duas informações de 

orientação: uma oriunda do lineamento magnético original, e outra do de superfície. 
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Assim, é possível segmentar quais dados apresentam coincidência entre as direções. 

No total, foram gerados 362532 polígonos de interseção, e destes 5267 

apresentaram coincidência entre as orientações dos lineamentos originais. Apesar 

desta quantidade representar apenas cerca de 1,45% do conjunto amostral inicial, ela 

apresenta uma coerência com relação aos dados extraídos. Neles, novamente o trend 

E-W foi mais expressivo, porém agora ele representa pouco menos de 50%, seguido 

de NE-SW e NW-SE (Figura 15). 

 

Figura 15 – Frequência de polígonos de interseção com 
orientações coincidentes. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Embora a grande maioria dos polígonos de interseção não possua 

orientação coincidente entre os planos de informação em análise, existem algumas 

razões para este fenômeno. Como exposto anteriormente, os métodos de extração 

automática tendem a gerar uma maior quantidade de dados. Porém, como vantagem, 

o dado gerado não apresenta um viés de confirmação de acordo com uma concepção 

do intérprete. Além disso, a diferença de resolução entre os dados utilizados na 

extração pode interferir na taxa de coincidência entre lineamentos. Os dados 

aeromagnéticos, apesar de possuírem um intervalo de amostragem de 100 m dentro 

das linhas de voo, apresentam 2 km de espaçamento entre elas. Já o dado da missão 

SRTM possui uma resolução espacial de 30 m (cada pixel representando cerca de 

900 m²). Apesar das diferenças apresentadas entre os dados, o presente estudo 

considera aceitável a utilização de ambos nesta avaliação em função da escala 

regional abordada. Deste modo, feições de menor expressão, que poderiam adensar 

ainda mais os dados extraídos, foram desconsideradas. 
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Caso a abordagem em estudo exigisse dados com maior detalhamento, 

seria necessário coletar dados magnetométricos com equipamento adequado, além 

de utilizar produtos que representem em maior escala de detalhe a superfície como 

sensores embarcados em Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP). Como este 

estudo também levou em consideração a disponibilidade gratuita dos dados e sua 

replicação em outras áreas, justifica-se adoção dos dados empregados. 

Ao avaliar espacialmente a distribuição de lineamentos concordantes, 

percebe-se de forma visual a maior expressão de concordância entre os segmentos 

com orientação E-W, seguidos pelos trends NE-SW e NW-SE (Figura 16). A direção 

N-S se mostrou inexpressiva, possivelmente influenciada pela mínima quantidade de 

lineamentos extraídos da camada aeromagnética com esta orientação. 

 

Figura 16 – Distribuição espacial dos buffers gerados a partir dos lineamentos e 
suas respectivas direções de concordância. Percebe-se visualmente a presença 
majoritária de polígonos que representam a não-concordância entre os trends. 
Limites da Bacia Potiguar em traço escuro. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Visualmente é perceptível uma não-continuidade das feições 

concordantes, ao contrário do que geralmente é visto em estudos que costumam 

interpretar manualmente o que é um lineamento. Um operador pode ou não considerar 

uma feição como um grande lineamento ou dividi-lo em vários segmentos menores 

alinhados em uma direção similar. Portanto, o método automático empregado neste 

estudo visou também reduzir a subjetividade associada à interpretação. 

Alguns aspectos visuais merecem destaque a partir da Figura 16. Ao longo 

da borda sul da Bacia Potiguar é possível identificar uma série de polígonos com trend 

E-W que acompanham o limite da bacia, enquanto as direções NE-SW e NW-SE têm 

maior expressão em outras porções. A partir desta observação, E-W parece ter uma 

íntima relação de fato com os eventos de separação continental e abertura do Oceano 

Atlântico. Já na porção central da bacia ocorre uma maior densidade de lineamentos 

também E-W. Porém, eles estão truncados, confinados seguindo um trend N-S, quase 

NE-SW. Esta posição apresenta relação com o domo da Serra do Mel, apresentado 

por Maia e Bezerra (2014) como um antiforme orientado a NE-SW relacionado a 

eventos de inversão neotectônica na bacia.  

Já na porção noroeste da área, nas proximidades do município de Icapuí, 

ocorre um destacado alinhamento de segmentos concordantes NE-SW. Esta 

continuidade sugere um possível estruturamento ali presente, podendo ter relação 

com o Lineamento Ponta Grossa-Fazenda Belém indicado por Sousa (2003). Cabe 

indicar que o prolongamento destas possíveis estruturas em sentido ao oceano 

encontra uma série de estruturas que caracterizam uma deformação neógena 

expressa em geometrias de falhas e dobras em falésias costeiras (SOUSA, op. cit.). 

A partir da metodologia empregada foi possível exprimir a coincidência 

entre lineamentos em um único plano de informação ao invés de sobrepor diferentes 

camadas vetoriais e/ou matriciais. Isso permitiu representar a variabilidade espacial 

desta concordância através de mapas de densidade. Porém, para isso foi preciso 

retornar estas amostras para o formato vetorial de linha. 

 

3.3 Variabilidade espacial de lineamentos concordantes 

 

A segmentação dos lineamentos concordantes em ambos os planos de 

informação foi feita a partir de uma operação de recorte das feições lineares em função 

dos polígonos de interseção de buffers cujas orientações coincidiram. Os lineamentos 
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residuais foram utilizados na geração de mapas de densidade kernel que 

representaram a variabilidade espacial destas feições (Figura 17). 

 

Figura 17 – Variabilidade espacial dos lineamentos concordantes em superfície e 
subsuperfície, representado através do mapa maior com todos os lineamentos e dos 
mapas menores com cada orientação de lineamento concordante. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 O mapa de densidade de lineamentos concordantes em todas as direções 

sugere uma relativa pré-disposição de orientação a NE-SW para as porções com 

maior densidade. Também são notáveis as porções com expressão de menor 

densidade. Aparentemente, elas truncam as porções com maior densidade de 



44 

lineamentos e estão bem orientados de acordo com os trends NW-SE e, 

principalmente, NE-SW (Figura 18). 

Percebe-se pela sobreposição de estruturas cartografas em relação ao 

mapa de densidade kernel que as falhas e fraturas estão dispostas nas bordas de 

porções com maior densidade de lineamentos, como na porção central da Bacia 

Potiguar, onde as maiores densidade estão contidas entre um conjunto de estruturas 

dispostas a NE-SW associada à falha Carnaubais, que limita a porção leste do Rifte 

Potiguar. 

 

Figura 18 – Mapa de densidade dos lineamentos concordantes em todas as direções 
estudadas. Linhas tracejadas em vermelho destacam porções interpretadas como de 
menor densidade linear orientadas a NE-SW; em azul, as dispostas a NW-SE. Traços 
pretos mais espessos simbolizam o limite da Bacia Potiguar; os mais suaves indicam 
estruturas do Rifte Potiguar cartografadas em CPRM (2004). 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Também é destacada a existência de uma porção com grande densidade 

de lineamentos, porém não-cartografados, na porção noroeste da Bacia Potiguar, a 

sudoeste do município de Icapuí. Neste contexto, avalia-se que a metodologia pode 

ser empregada na identificação de áreas com alta densidade de lineamentos e 

estruturas ainda não-cartografados para maior investigação, como nessa porção. 

A metodologia permitiu segmentar os lineamentos concordantes de acordo 

com sua orientação. Assim, foi possível avaliar que o comportamento de porções com 

menor densidade de lineamentos orientadas a NE-SW e NW-SE persiste, trucando as 

porções mais adensadas (Figura 19). 

 

Figura 19 – Mapas de densidade dos lineamentos concordantes considerando apenas 
as feições orientadas a NW-SE (A); N-S (B); NE-SW (C); e E-W (D). Linhas tracejadas 
em vermelho destacam porções interpretadas como de menor densidade linear com 
direção NE-SW; em azul, as dispostas a NW-SE. Traços pretos mais espessos 
simbolizam o limite da Bacia Potiguar; os mais suaves indicam estruturas do Rifte 
Potiguar cartografadas em CPRM (2004). 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Também foi avaliada a hipótese da densidade de lineamentos concordantes 

influenciar na disposição do relevo atual. Foram sobrepostas ao mapa de densidade 

de lineamentos concordantes – considerando todas as direções – as drenagens 

extraídas a partir de CPRM (2004). Percebeu-se que que os médio e baixo cursos dos 

principais rios da área – como o Apodi-Mossoró e Açu – estão encaixados nas porções 

com menor densidade (Figura 20). Já o alto curso está associado a setores com 

maiores densidades. Porém, esta correspondência visual não parece obter relação de 

causalidade, pois é esperado que zonas com maior densidade de lineamentos tenham 

uma maior presença de estruturas, o que, consequentemente, facilitaria a percolação 

e canalização de fluidos, influenciando no surgimento e evolução de um relevo fluvial. 

Portanto, os vales das mencionadas drenagens deveriam estar nas porções com 

maior densidade de lineamentos. Porém, quando avaliada a concordância de 

lineamentos, eles ocupam os setores com menor densidade, destacadamente na 

direção NE-SW, o que sugere uma influência de grandes lineamentos pré-cambrianos 

reativados em fase rifte, ou mesmo em contexto neotectônico.  

A partir disso, pode-se depreender que a baixa densidade de 

correspondência de lineamentos concordantes nestas porções não necessariamente 

é explicada pela ausência da correspondência espacial entre estruturas, ou mesmo 

que estas feições não existam em algum dos planos de informação. Na verdade, a 

expressão superficial destes lineamentos estaria mascarada em virtude da evolução 

do vale fluvial através do recuo das vertentes e entulhamento dos vales, gerando 

grandes aluviões que mascaram lineamentos pré-existentes. Portanto, nem toda 

porção com menor densidade de lineamentos concordantes quer dizer que esta 

correspondência não exista; as estruturas podem estar mascaradas por sedimentos 

ou outras feições superpostas à expressão de relevo que existia antes. 

Percebe-se que a metodologia não deve ser avaliada isoladamente, mas, 

em conjunto com o conhecimento geológico da área, pode oferecer subsídios para 

atuar em conjunto com outros dados. Neste contexto, validações mais robustas desta 

correspondência podem ser eventualmente obtidas a partir de trabalhos de campo, 

identificando diferentes feições do relevo e avaliando suas correspondências com a 

densidade de lineamentos concordantes. 
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Figura 20 – Drenagens, em azul, extraídas de CPRM (2004) sobrepostas à densidade 
de todos os lineamentos concordantes. Percebe-se a “preferência” dos rios de maior 
expressão pelas porções de menor densidade linear. De modo geral, as drenagens 
parecem fluir de setores com maior densidade de lineamentos para áreas com menor. 
Este padrão sugere uma relação entre o fator densidade de lineamentos concordantes 
e as morfologias superficiais da área. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.4 Significado tectônico 

 

O Rifte Potiguar possui como característica estrutural marcante a sua 

delimitação por falhas normais de direção NE-SW – e.g. Falha de Carnaubais – que 

controlam sua geometria interna; já as estruturas transtensionais orientadas a NW-

SE, com destaque para a Falha Afonso Bezerra, atuaram ao longo da evolução da 

bacia como zonas de acomodação e transferência em resposta à deformação 

extensional (BERTANI et al., 1990; MATOS, 1992; MATOS, 2000; CASTRO et al., 

2012; CASTRO; BEZERRA, 2015). 
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Os mapas de densidade de lineamentos concordantes reforçam a 

importância destes trends, com destaque para a orientação NE-SW, pois, 

independente da direção dos lineamentos, eles apresentam uma disposição espacial 

predominantemente orientada a tal direção, formando blocos com maior ou menor 

densidade linear e que podem ser associados a macroestruturas geológicas, 

subsidiando uma compartimentação da área em associação com outros critérios, 

como litologia. Cabe destacar também a grande penetratividade das estruturas pré-

cambrianas na área, visto que elas conseguem, a partir das premissas da 

metodologia, se manifestar em superfícies mesozoicas e cenozoicas relacionadas à 

Bacia Potiguar, seja diretamente na forma de altos ou baixos estruturais, ou como 

agentes que controlam a evolução de relevos mais recentes.  

Associado principalmente a falhas de transferência, o trend NW-SE é 

destacado por Reis et al. (2013) a partir da compilação da ovalação de poços e 

mecanismos focais. Tais dados auxiliaram na espacialização das orientações de 

tensão máxima horizontal na área deste estudo (Figura 21). Percebe-se que, 

majoritariamente, existe um estresse máximo orientado a NW-SE, o que condiciona 

um estiramento na direção perpendicular a ela. Este regime de tensões seria oriundo 

dos esforços compressivos horizontais de orientação E-W relacionados à expansão 

do assoalho oceânico na margem passiva e ao soerguimento dos Andes, resultando 

na compressão de estruturas transcorrentes dextrais e sinistrais, além de esforços 

tracionais perpendiculares à costa no Neógeno-Quaternário, favorecendo a geração 

de relevos na forma de domos e arqueamentos orientados a NE-SW, como a Serra 

do Mel e o Alto de Macau (ASSUMPÇÃO, 1992; CREMONINI, 1993; MAIA; 

BEZERRA, 2011; MAIA, 2012), por vezes associados a um contexto neotectônico de 

inversão (MAIA; BEZERRA, 2014).  

Levando em consideração este contexto, as porções com menores 

densidades de lineamentos concordantes em superfície e subsuperfície poderiam ser 

associadas a zonas limites entre setores que apresentam taxas de deformação 

variadas mediante o campo de tensões vigente, acomodando esta movimentação 

diferencial neotectônica. De acordo com Bezerra et al. (2020), as orientações das 

estruturas presentes no Rifte Potiguar, predominantemente NE-SW e NW-SE, em 

conjunto com a reativação repetida das falhas presentes, podem evidenciar uma 

tectônica de inversão de relevo. Assim, as regiões com maior densidade de 

lineamentos concordantes poderiam ser associadas a áreas mais propensas a este 
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contexto, a exemplo da Serra do Mel e do alto de Ponta Grossa, este último cuja 

cartografia de suas respectivas estruturas geológicas não está tão evidente, porém a 

alta densidade de lineamentos concordantes é sugestiva deste contexto. 

 

Figura 21 – Orientações de estresse máximo horizontal (SHmax), soluções de 
mecanismo focal, geologia e contexto tectônico da Bacia Potiguar e seu 
embasamento. Mapa geológico-estrutural simplificado da porção emersa da bacia e 
dados de tensões. Círculos verdes são epicentros de eventos registrados. As 
unidades sedimentares cenozoicas foram excluídas da visualização e a Bacia 
Potiguar é representada com uma cor única. 

 
Fonte: Reis et al. (2013, com adaptações) 

 

3.5 Contexto petrolífero 

 

A exploração de hidrocarbonetos na Bacia Potiguar está entre as mais 

destacadas em contexto onshore (em terra) do Brasil. Sua produção está associada 

a rochas geradoras e reservatórios distribuídos em sequências deposicionais 

relacionadas aos estágios rifte e drifte, com possibilidades do óleo estar condicionado 
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por trapas estruturais (como falhas de borda dos grábens onshore), mistas (estruturais 

e estratigráficas) ou paleogeomórficas (BERTANI et al., 1990).  

Embora o objetivo desta pesquisa não se relacionasse a priori com o 

contexto petrolífero da área, o fato da Bacia Potiguar apresentar notável expressão 

na exploração de hidrocarbonetos incentivou a hipótese da disposição espacial da 

concordância entre lineamentos ter alguma relação com localizações favoráveis para 

a acumulação de óleo de gás. 

Deste modo, foram sobrepostos ao mapa de densidade de lineamentos 

concordantes os dados de poços de produção da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

para a Bacia Potiguar (Figura 22).  

 

Figura 22 – Poços de produção (em azul) sobrepostos ao mapa de lineamentos 
concordantes em superfície e subsuperfície. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Percebe-se que a maioria dos poços onshore estão dispostos em porções 

de transição entre zonas de maior e menor densidade, bordejando-as e 

acompanhando estruturas já destacadas no contexto geológico regional. Este 

comportamento poderia ser explicado pela hipótese de que as áreas com maior 

densidade de concordância seriam zonas em que a expressão superficial de 

estruturas profundas indicaria “rotas de fuga” de hidrocarbonetos, pois supostamente 

os lineamentos em profundidade conseguiram alcançar a superfície. Já as porções 

com menor correspondência e situadas nas bordas destas zonas de maior densidade 

poderiam indicar porções com uma determinada estruturação em subsuperfície, mas 

que não necessariamente teriam tanta expressão superficial que permitiriam a 

migração e fuga do óleo, mantendo-o preferencialmente aprisionado.  

Apesar de se tratar de uma observação baseada meramente na 

sobreposição entre dados espaciais, a correspondência entre a posição de poços e a 

variabilidade espacial da concordância entre lineamentos é sugestiva. Assim, sugere-

se testar a metodologia também em outras regiões de exploração de hidrocarbonetos 

e avaliar se este comportamento persiste, tanto em contexto onshore como offshore. 

 

3.6 Análise multivariada 

 

Apesar de visualmente existir uma coerência nos mapas de variabilidade 

espacial de lineamentos concordantes, sendo possível associar porções com alta e 

baixa densidade linear a feições do relevo com conhecida influência tectônica, 

buscou-se uma maneira de avaliar esta coincidência por uma forma mais quantitativa, 

além da qualitativa. Neste contexto, a análise de correspondências múltiplas foi 

empregada a fim de testar tal coincidência. 

A partir da matriz indicativa exemplificada na tabela 4 foram gerados seis 

fatores de correspondência para os dados (Tabela 5). Um percentual razoável de 

explicação – que seria de 70%, conforme indicado por Greenacre (2007) – só foi 

alcançado com cinco componentes. A codificação binária utilizada tende a criar 

dimensões adicionais artificiais, pois uma única variável categórica é codificada em 

várias colunas (níveis); como consequência, a inércia é artificialmente inflada e isso 

acarreta na subestimação da explicação dada pelas primeiras dimensões (ABDI; 

VALENTIN, 2007). Este fenômeno parece ocorrer na análise realizada neste estudo. 
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Tabela 5 – Autovalores e percentual de explicação da variância dos dados. 

Fatores Autovalores % de Explicação % Acumulado 

1 0.515904 17.196800 17.196800 

2 0.503902 16.796749 33.993549 

3 0.501981 16.732700 50.726250 

4 0.498019 16.600630 67.326881 

5 0.496098 16.536579 83.863457 

6 0.484096 16.136530 100.000000 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Apesar deste déficit no percentual de explicação, Bendixen (1995) explica 

que qualquer fator cuja contribuição seja maior seja maior que 1/(nº de colunas - 1) 

pode ser considerado como importante e pode ser incluído na interpretação dos 

dados. Neste contexto, para um total de oito níveis (colunas) é necessária uma 

explicação mínima de 14,28% para que um eixo seja aceito, condição que ocorre no 

conjunto amostral. 

A partir da contribuição absoluta dos fatores foi percebida uma anomalia 

com relação ao somatório de contribuições dos níveis analisados (Tabela 6). O valor 

acumulado de cada fator deve tender a 100%, porém isso não ocorreu em alguns 

fatores, como o 2 e 5 que não alcançaram nem 60%. Além disso, o nível subsuperficial 

do trend N-S apresentou contribuição nula a partir do quarto fator. Este fenômeno 

parece ter relação direta com o histograma de lineamentos extraídos apresentado na 

figura 13, que mostrou a pouquíssima frequência desta orientação no plano de 

informações referente aos lineamentos magnéticos.  

 

Tabela 6 – Contribuições absolutas para os dados. SUP = superfície; SUB = 
subsuperfície. Em vermelho os valores que atendem à contribuição mínima. 

Orientation 1 2 3 4 5 6 

SUB_NW-SE 42.0984 2.1501 1.1768 1.1768 2.1500 42.0981 

SUB_N-S 0.5662 0.5749 3.0457 0.0000 0.0000 0.0000 

SUB_NE-SW 3.2633 1.6441 33.3137 33.3138 1.6438 3.2633 

SUB_E-W 1.5013 0.0278 14.9306 14.9300 0.0278 1.5013 

SUP_NW-SE 24.3185 5.0262 6.7760 6.7757 5.0265 24.3183 

SUP_N-S 10.4859 22.1775 6.7016 6.7022 22.1775 10.4858 

SUP_NE-SW 12.8757 7.8825 15.8829 15.8835 7.8825 12.8759 

SUP_E-W 2.3196 14.9139 20.6395 20.6388 14.9147 2.3196 

Cumulated 97.42 54.39 102.46 99.42 53.82 96.86 

Min. contribution 12.18 6.80 12.81 12.43 6.73 12.11 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Ainda assim, pelo fato de os fatores atenderem à condição mínima de 

explicação individual, o comportamento dos três primeiros componentes foi avaliado 

graficamente (Figura 23). A interpretação na análise de correspondências é baseada 

na proximidade entre os pontos de um diagrama com duas ou três dimensões. Quando 

dois pontos do mesmo conjunto de dados (linhas ou colunas) estão próximos eles 

tendem a selecionar os mesmos níveis. Portanto, a proximidade entre níveis de 

diferentes variáveis nominais significa que esses níveis tendem a aparecer juntos nas 

observações (ABDI; VALENTIN, 2005; WELLER, 2005). 

As associações mais fortes percebidas entre trends superficiais e de 

superfície foram NE-SW. Como já mencionado, esta é uma orientação muito 

característica do contexto geológico nesta porção da Província Borborema. A 

proximidade gráfica entre os pontos reforça o caráter de correspondência entre os 

planos de informação, sugerindo que existe de fato uma relação entre os lineamentos 

magnéticos e suas expressões em superfície, relação esta que pode ter implicações 

na evolução recente do relevo, em especial com eventos neotectônicos. 

 

Figura 23 – Gráficos biplot relacionando os três primeiros fatores da análise de 
correspondências. SUP = superfície; SUB = subsuperfície. Elipses tracejadas 
demonstram a interpretação do agrupamento quanto à similaridade entre os dados. 
Percebe-se uma associação entre trends superficiais e de subsuperfície nas direções 
NW-SE, NE-SW e E-W. Os pontos relacionados a N-S se encontram em oposição nos 
componentes, não sendo possível estabelecer uma associação entre eles. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Apesar dos dados relativos aos lineamentos E-W se apresentarem em 

oposição em F1, eles têm proximidade que permite indicar uma correspondência entre 

eles. Já o trend NW-SE, apesar de possuir seus pontos um pouco distantes entre si, 

encontram-se posicionados no mesmo quadrante, também sugerindo uma associação 
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entre si, porém com menor intensidade. Já a direção N-S está em completa oposição 

e distância, não tendo qualquer correspondência entre os dados superficiais e de 

subsuperfície. 

A fim de avaliar se o trend N-S de fato estaria afetando os resultados da 

análise de correspondência foi elaborada uma tabela de contingência (Tabela 7), 

quantificando assim as ocorrências simultâneas de seus níveis em ambas as variáveis 

categóricas. Para um total de 362531 polígonos avaliados, foi considerado neste 

estudo um mínimo de 10% (36253) de ocorrências para que um nível seja aceito como 

representativo. Percebeu-se que a quantidade de lineamentos magnéticos N-S 

extraídos registrou apenas 781 casos, o que representa cerca de 0,215% do conjunto 

amostral. Assim, evidencia-se a baixíssima relevância deste nível quando considerado 

na análise, o que pode ter influência direta nas distorções das contribuições absolutas 

dos fatores de correspondência. 

Utilizando a mesma premissa, o trend NE-SW de subsuperfície também 

deveria ser colocado em suplementar. Porém, como a quantidade de casos é apenas 

um pouco inferior ao mínimo considerável, e dada sua importância no contexto 

geotectônico da área, ele foi admitido na construção dos eixos. 

 

Tabela 7 – Matriz de contingência quantificando as ocorrências simultâneas das 
modalidades das variáveis. Destaques em vermelho para os valores relacionados ao 
trend N-S em subsuperfície que apresenta um número de casos registrados muito 
abaixo do mínimo aceitável. 

Orientação 
Superfície Nº de 

casos NW-SE N-S NE-SW E-W 

S
u

b
s
u

p
e
rf

íc
ie

 

NW-SE 10424 6422 8004 8315 33165 

N-S 190 232 220 139 781 

NE-SW 23246 18294 23406 20448 85394 

E-W 66767 52168 65225 59032 243192 

Nº de casos 100627 77116 96855 87934 362533 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Devido à problemática do trend N-S de subsuperfície foi testada a hipótese 

de ele ser definido como uma variável suplementar, não contribuindo para a formação 

dos eixos. Assim, foram geradas novas tabelas de contribuições, avaliando o 

comportamento das modalidades para cada plano de informação (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Contribuições absolutas para as direções de lineamentos de acordo com 
as contagens da matriz de contingência da tabela 7. Destaques em vermelho para os 
valores que alcançaram a contribuição mínima para serem considerados como 
relevantes para a construção de cada eixo. 

Superfície 1 2  Subsuperfície 1 2 

NW-SE 51.4333 20.4283  NW-SE 89.1178 1.7825 
N-S 17.3406 23.4463  N-S Suplementar 
NE-SW 28.0483 30.2750  NE-SW 7.3371 69.7693 
E-W 3.1796 30.1578  E-W 3.5421 28.5346 

Acumulado 100.00 104.30  Acumulado 99.99 100.08 

Contrib. Mín. 25.00 26.07  Contrib. Mín. 33.33 33.36 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Empiricamente, percebeu-se que tabelas de contingência tendem a 

concentrar uma grande quantidade de informações nos primeiros eixos, o que também 

foi visto neste conjunto de dados, onde mais de 98% de explicação já consta no 

primeiro fator (Tabela 9). Assim, com a geração de apenas dois eixos seria possível 

avaliar o comportamento dos níveis com um altíssimo percentual de explicação. 

 

 

Tabela 9 – Autovalores e percentual de explicação da variância dos dados. 

Fatores Autovalores % de Explicação % Acumulado 

1 0.000954 98.31682 98.31682 

2 0.000016 1.67935 99.99617 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A figura 24 apresenta o comportamento espacial das modalidades 

analisadas, novamente permitindo destacar o trend NE-SW com uma maior 

proximidade entre os pontos, posicionando-se em F2 negativo e reforçando seu 

caráter de correspondência entre superfície e subsuperfície. Trata-se da relação mais 

forte de todo o conjunto de dados. Apesar de relativamente distantes, os pontos de 

direção NW-SE estão dispostos no mesmo quadrante, com comportamento similar em 

F1. Assim, eles também podem ser associados entre si. F1 também concentra parte 

da informação do trend NE-SW superficial, evidenciando um contraste de 

comportamento com NW-SE superficial. Já o comportamento de E-W se apresenta 

com nítido contraste entre superfície e subsuperfície, colocando-se em oposição nos 

dois eixos. Essa tendência já era sugerida na construção de eixos considerando todas 

as orientações, com F1 dividindo os pontos referentes a E-W. 

As relações descritas encontram significado no terreno atual, 
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principalmente para os trend NE-SW (orientação das principais drenagens na área, 

além de morfologias positivas como a Serra do Mel) e NW-SE (direção preferencial da 

linha de costa e falésias costeiras). Já o trend E-W pode ser associado à evolução da 

abertura do Oceano Atlântico, porém ele não apresenta formas de relevo tão 

destacadas na região estudada. 

Levando em consideração os resultados obtidos a partir da matriz de 

contingência foi realizada uma nova análise de correspondências com os dados da 

matriz indicativa binária, desta vez colocando o nível N-S de subsuperfície como 

suplementar, pois, como ela tem uma quantidade de registros muito pequena e não 

está contribuindo de forma robusta para a construção dos eixos, pode estar 

influenciando também no menor percentual de explicação e distorcendo as 

contribuições absolutas dos componentes. 

 

Figura 24 – Gráfico biplot relacionando os dois fatores que foram gerados a partir da 
matriz de contingência da tabela 7. Elipses tracejadas demonstram a interpretação do 
agrupamento quanto à similaridade entre os dados. Setas em vermelho expõem o 
contraste entre pontos em oposição espacial. SUP = superfície; SUB = subsuperfície. 
O ponto correspondente ao trend N-S de subsuperfície não contribuiu para a formação 
dos eixos. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Novamente foram gerados seis fatores, cujos três primeiros já tiveram um 

percentual de explicação de 60% com relação à inércia dos dados (Tabela 10). 

Embora ainda abaixo de 70%, ocorreu um incremento devido à colocação em 

suplementar do trend N-S de subsuperfície, o que reforça a hipótese de sua distorção 

nos resultados. Os dados da tabela 11 também corroboram com esta ideia, pois 

demonstram que o somatório das contribuições absolutas das modalidades é de 100% 

para todos os fatores. Destaca-se também que quase todos os níveis, com exceção 

do trend E-W de subsuperfície, alcançam uma contribuição mínima para serem 

considerados como relevantes na construção dos três primeiros eixos (Tabela 11). 

 
Tabela 10 – Autovalores e percentual de explicação da variância dos dados. 

Fatores Autovalores % de Explicação % Acumulado 

1 0.515982 20.603230 20.603230 

2 0.502680 20.072069 40.675301 

3 0.501068 20.007690 60.682991 

4 0.498460 19.903580 80.586571 

5 0.485108 19.370430 99.957001 

6 0.001077 0.043000 100.000000 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 11 – Contribuições absolutas para conjunto de dados. O trend N-S de 
subsuperfície está ausente porque foi colocado em suplementar. Destaques em 
vermelho para os valores que alcançaram a contribuição mínima para serem 
considerados como relevantes para a construção de cada eixo. 

Orientação 1 2 3 4 5 6 

SUB_NW-SE 43.0026 0.5458 0.0459 1.1209 46.1163 4.5913 

SUB_NE-SW 3.5205 24.6932 0.9858 43.3791 3.8151 11.8216 

SUB_E-W 1.7078 10.3450 0.4514 18.4387 1.8318 33.6465 

SUP_NW-SE 26.5545 3.7317 13.0367 4.0455 24.8584 13.8794 

SUP_N-S 9.2531 22.5586 31.4473 7.3684 8.1360 10.5848 

SUP_NE-SW 14.2789 28.0326 3.6680 13.5678 13.7455 13.3436 

SUP_E-W 1.6819 10.0939 50.3654 12.0800 1.4969 12.1439 

Acumulado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 

Contribuição Mín. 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A construção de gráficos biplot entre os três primeiros fatores (Figura 25) 

evidenciou novamente a correspondência entre os lineamentos superficiais e de 

subsuperfície no trend NE-SW. Trata-se da relação mais forte em todo o conjunto de 

dados, evidenciada pela maior proximidade entre os pontos que a representam. E-W 

manteve sua tendência de proximidade, porém novamente seus pontos são 
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separados por um eixo, desta vez F1, sugerindo que, apesar da pequena distância, 

pode existir um contraste entre o padrão de lineamentos. Já a associação entre os 

pontos NW-SE novamente foi evidenciada pois, apesar de mais distantes, estão 

sempre nos mesmos quadrantes. 

 

Figura 25 – Gráfico biplot relacionando os três primeiros fatores gerados a partir da 
análise de correspondências realizada com o trend N-S em suplementar. Elipses 
tracejadas demonstram a interpretação do agrupamento quanto à similaridade entre 
os dados. Setas em vermelho expõem o contraste entre pontos em oposição espacial. 
SUP = superfície; SUB = subsuperfície. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

(1) A proposta de nova metodologia para avaliação da correspondência 

entre lineamentos de superfície e subsuperfície foi avaliada como efetiva na área 

analisada neste estudo, sendo possível trabalhar a variabilidade espacial desta 

concordância de forma quantitativa e qualitativa, indo além da mera sobreposição 

entre os elementos de cada plano de informação. 

(2) O método foi testado com um conjunto de dados de expressão regional 

e com diferenças em relação à resolução espacial, necessitando de testes com dados 

com maior resolução e mais similares espacialmente; ou ainda com dados de outra 

natureza que possam ter entre si uma relação geológica de casualidade. 

(3) Apesar das limitações em questão, os resultados foram coerentes com 

o comportamento descrito na literatura geocientífica com relação às principais 

estruturas geológicas da área, destacando-se a prenetratividade de estruturas pré-

cambrianas em unidades geológicas cretáceas e até mesmo cenozoicas, além de 

reforçar a importância das direções NE-SW e NW-SE na evolução da Bacia Potiguar 

e como elas podem exercer influência na configuração do relevo atual. 

(4) A metodologia foi bem sucedida na avaliação da influência de estruturas 

profundas em um contexto de bacia sedimentar, onde a expressão destas feições 

está, a princípio, mascarada pela sucessão deposicional das camadas da bacia. 

Reativações tectônicas foram capazes de rearranjar o campo de tensões local, 

propiciando que estas estruturas se expressassem através de vales e cristas no 

relevo, sendo detectadas e avaliadas em relação a estruturas profundas derivadas de 

levantamentos aerogeofísicos. 

(5) Os lineamentos extraídos automaticamente evidenciaram 

comportamentos diferenciados entre os planos de informação analisados, com forte 

dominância de estruturas com orientação E-W em subsuperfície. Já os lineamentos 

superficiais tiveram uma distribuição relativamente equilibrada entre todos os trends. 

(6) Observou-se maior expressão quantitativa de concordância espacial 

entre os lineamentos E-W, seguidos por NE-SW e NW-SE. A direção N-S foi 

inexpressiva, provavelmente influenciada pela pequena quantidade de lineamentos 

extraídos na camada subsuperficial com esta orientação. 

(7) A geração de mapas de densidade kernel dos lineamentos concordantes 

evidenciou um forte condicionamento NE-SW das estruturas, tanto para porções com 
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maior ou menor densidade linear. 

(8) Mesmo quando avaliados apenas os lineamentos concordantes em 

outras direções, eles se expressam em agrupamentos contidos em NE-SW, como no 

caso das feições NW-SE, geralmente associadas a falhas de transferência e que estão 

contidas por grandes estruturas NE-SW na área. 

(9) As regiões com menor densidade de lineamentos podem ser associadas 

a zonas que limitam setores que apresentam taxas de deformação diferenciadas, 

acomodando esta movimentação diante do campo de tensões atuais. Já as porções 

com maior densidade linear são áreas mais propensas a um contexto de neotectônica, 

com possível inversão de relevo, como no domo da Serra do Mel. 

(10) Zonas com menor densidade de concordância entre lineamentos não 

necessariamente são explicadas pela ausência de correspondência espacial entre as 

estruturas, ou mesmo que estas feições não existam em algum dos planos de 

informação. A influência de agentes modeladores do relevo, principalmente na ação 

de preenchimento de canais fluviais, pode mascarar feições superficiais, o que pode 

afetar os resultados gerados. Portanto, o conhecimento geológico a respeito de uma 

área também é necessário a fim de interpretar de forma mais acurada a representação 

a variabilidade espacial da concordância entre lineamentos. 

(11) Apesar de não ser o intuito inicial da pesquisa, testou-se a possível 

correspondência entre a distribuição espacial dos lineamentos concordantes e 

contextos favoráveis para a acumulação de hidrocarbonetos. Neste contexto, 

percebeu-se uma correspondência visual sugestiva, com a posição de poços de 

exploração associada às bordas de setores com maior densidade de concordância 

entre lineamentos. Sugere-se a aplicação da metodologia em outras áreas de 

exploração petrolífera para avaliar se este comportamento persiste. 

(12) A técnica de análise de correspondências múltiplas possibilitou validar 

os procedimentos e análises executados na metodologia, reforçando a importância do 

trend NE-SW, cuja associação é a mais forte de toda a análise, seguida por NW-SE. 

Embora E-W apresente uma proximidade entre os pontos que representam superfície 

e subsuperfície, eles estão sempre divididos por algum dos fatores, sugerindo um 

comportamento diferencial entre os planos de informação. Já o trend N-S foi 

totalmente inexpressivo, não sendo possível fazer qualquer tipo de correspondência. 

Além disso, percebeu-se que a análise de correspondências também pode ser 

aplicada como uma outra abordagem para avaliação de dados desta natureza. 
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(13) Como uma proposição metodológica, esta abordagem não é 

necessariamente definitiva. O método requer avaliações e melhorias, mas seus 

resultados já mostram uma coerência geológica que pode ser avaliada em campo, a 

fim de avaliar se as porções com maior ou menor densidade de lineamentos 

concordantes encontram correspondência in situ. 

(14) A proposição desta metodologia não pressupõe colocar em descrédito 

outros métodos clássicos, como os que se utilizam inclusive da interpretação manual. 

Como uma evolução de conhecimentos, ela oferece uma nova possibilidade de 

análise que pode subsidiar um entendimento maior do contexto geotectônico de uma 

determinada área. 

(15) Apesar de neste estudo terem sido utilizados diversos programas para 

aplicação da metodologia, ela envolve operações espaciais que existem em 

bibliotecas gratuitas, principalmente baseadas em Python. Portanto, é possível – e se 

propõe – desenvolver uma ferramenta que unifique todos estes processos, desde a 

extração de lineamentos até a produção de mapas de densidade, facilitando assim 

sua disseminação e uso no âmbito das geociências. 
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