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RESUMO

A região de estudo fi ca localizada entre as cidades de Mossoró, no Rio Grande do 
Norte e Limoeiro do Norte, no Ceará. Cobre uma área de 2608 km2 e é limitada pelo 
rio Apodi-Mossoró, a leste e pelos rios Quixeré e Jaguaribe, a oeste. Geologicamente a 
Chapada do Apodi está inserida na Plataforma Aracati, porção emersa da Bacia Potiguar 
e abrange o Grupo Apodi. Estudos gravimétricos foram desenvolvidos objetivando a de-
terminação da distribuição espacial do Sistema Aquífero Apodi, visando o entendimento 
e a quantifi cação tridimensional do pacote sedimentar para avaliar reservas disponíveis 
de água subterrânea. Cinquenta e três estações gravimétricas foram estabelecidas com o 
gravímetro La Coste & Romberg modelo G-994, auxiliado por posicionamento DGPS 
de precisão. Como referência foi adotada a Fórmula Internacional de Gravidade de 1967 
para correções de latitude, sendo considerado o valor de 2,67 g/cm3 para a densidade 
Bouguer. A integração da modelagem gravimétrica 2D e 3D apresentou o contorno supe-
rior do embasamento com mergulho suave no sentido norte e nordeste. A profundidade 
máxima de 930 m foi atingida no depocentro de Baraúna, mostrando tendência distensiva 
e de afi namento crustal. A região oeste da área de estudo fi cou caracterizada pelo controle 
de falhas normais associadas à borda da Bacia Potiguar e o conseqüente desenvolvimento 
de horsts e grabens formando janelas de sedimentação com até 730 m de profundidade. A 
porção sul é marcada por forte anomalia gravimétrica positiva de direção E-W, explicada 
pela ocorrência de rochas vulcânicas, possivelmente associadas ao evento magmático 
Rio Ceará Mirim. A compartimentação tectônica da Chapada do Apodi é controlada por 
falhas extensionais associadas ao embasamento, formando depressões que são de funda-
mental importância para acúmulo de água subterrânea.

Palavras chave: Aquífero Jandaíra, aquífero Açu, chapada do Apodi, modelo gra-
vimétrico 2D e 3D
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ABSTRACT

The study area is located between the cities of Mossoró, State of Rio Grande do Norte 
and Limoeiro do Norte, State of Ceará. It covers an area of 2608 km2 and is bounded by the 
river Apodi-Mossoró, to the east and the rivers Quixeré and Jaguaribe the west. Geologi-
cally the Apodi Plateau is part of the Aracati Platform, that represents the onshore portion of 
the Potiguar Basin and encompasses the Apodi Group. Gravimetric studies were developed 
in order to determine the spatial distribution of Apodi Aquifer System, aiming to understand 
and quantify the three-dimensional sedimentary package and to evaluate the available reser-
ves of groundwater. Fifty-three gravity stations were established with a La Coste & Rom-
berg gravimeter G-994 model, supported with DGPS positioning accuracy. As a reference, 
it was adopted the International Gravity Formula 1967 for latitude corrections, considered 
the value of 2.67 g/cm3 for the density Bouguer. The integration of 2D and 3D gravity 
modeling showed the upper border of the basement with gentle dip towards north and nor-
theast. The maximum depth of 930 m is located in the depocenter of Baraúna (named after 
Baraúna city). In this region geophysical modeling suggests extensional trend and crustal 
thinning. The western region of the study area was characterized by the control of normal 
faults associated with the edge of the Potiguar Basin and the consequent development of 
horsts and grabens forming windows with sedimentation package up to 730 m of depth. The 
southern portion is marked by strong positive gravity anomaly with E-W direction, which 
is explained by the occurrence of volcanic rocks, possibly associated with magmatic event 
Rio Ceará Mirim. The tectonic subdivision of Apodi Plateau is controlled by extensional 
faults associated with basement, forming depressions which are of fundamental importance 
for the accumulation of groundwater.

Keywords: Jandaíra aquifer, Açu aquifer, plateau the Apodi, gravity model 2D and 3D.

INTRODUÇÃO

A área de estudo fi ca localizada na 
faixa compreendida entre as cidades de 
Mossoró, no Rio Grande do Norte e Limo-
eiro do Norte, no Ceará. Cobre uma super-
fície de 2608 km2, limitada pelo rio Apodi-
Mossoró, a leste e a oeste pelos rios Quixeré 
e Jaguaribe, confi gurando a Chapada do 
Apodi (Fig. 1). Geologicamente a Chapada 
do Apodi está inserida na “Plataforma” de 
Aracati, porção emersa da Bacia Potiguar, 
dentro da supersequência Drifte Albiano/
Campaniano, é caracterizada por sedimen-
tação fl úvio-marinha transgressiva.

Estudos geofísicos gravimétricos 
com modelagem 2D e 3D, apresentam-se 
como uma importante fonte de pesquisa, a 

qual fornece informações do contorno da 
superfície topográfi ca do embasamento. 
A gravimetria auxilia na defi nição do mo-
delo tridimensional do pacote sedimentar 
e possibilita a identifi cação e localização 
de estruturas e alinhamentos tectônicos 
pretéritos. A identifi cação de falhas verti-
cais e de espessamentos sedimentares (de-
pressões tectônicas) tem uma importância 
fundamental na delimitação de aquíferos e, 
consequentemente, na sua modelagem e na 
locação de poços. Dessa forma, a gravime-
tria contribuiu expressivamente para a pes-
quisa de água subterrânea na Chapada do 
Apodi, visando o entendimento e a quanti-
fi cação tridimensional da Bacia Potiguar e 
expondo valiosas informações para avalia-
ção e gerenciamento das reservas.
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Figura 1 – Mapa de localização da área de es-
tudo.

GEOLOGIA

Bacia Potiguar
A região em pauta fi ca localizada 

na margem equatorial brasileira, inseri-
da na Bacia Potiguar que possui cerca de 
50.000 km2 (45% emersos) até a isóbata de 
2000m, nos estados do Ceará e Rio Grande 
do Norte é a expressão mais sul e oriental 
deste segmento equatorial (Pessoa Neto et 
al. 2007).

A Bacia Potiguar mostra na sua es-
quematização uma notável componente 
de herança tectônica do embasamento, 
legados estruturais que estiveram pre-
sentes no momento inicial da instalação 
(rifte central estruturado sobre a zona de 
cisalhamento Portalegre), delimitação (o 
Alto de Touros se alinha com a zona de 
cisalhamento de Picuí – João Câmara) e 
a borda oriental mais conspícua no Cea-
rá se alinha com a zona de cisalhamen-
to Jaguaribe (Matos, 1992). A bacia está 

sobre o domínio geotectônico-geofísico 
indissociável do maciço do Rio Piranhas 
e a Faixa Seridó, e balizada a leste (ma-
ciço São José do Campestre) e a oeste 
(Domínio Jaguaribeano) por domínios 
geotectônicos-geofísicos consumados em 
tempos Pré-Cambrianos (Oliveira, 2008). 
Os domínios mais antigos tendem em 
geral a formar altos no Fanerozóico e os 
domínios mais novos tendem às maiores 
movimentações na vertical. Este legado 
do embasamento voltou a se manifestar 
de forma conspícua no Terciário, sendo 
particularmente marcante as movimenta-
ções de antigas linhas de falhas, sobretu-
do daquela de Portalegre (cortando a Uni-
dade Serra do Martins) (Hackspacher et. 
al 1985).

Segundo Pessoa Neto et al. (2007), 
no cômputo completo da Bacia está a re-
presentação, os registros litológicos ma-
terializados típicos de várias fases evo-
lutivas, a saber: 1) a fase de quebra ou 
Rifte, de intensa subsidência associada 
com processos rupturais do neocomia-
no para o aptiano; 2) a Fase Pós-Rifte, 
com predomínio da subsidência térmica, 
transicional de sedimentos continentais 
para sedimentos marinhos; 3) A seqüên-
cia Drifte, de abertura oceânica propria-
mente dita, com um ciclo transgressivo 
(Açu-Jandaíra  e depósitos congêneres) 
e um longo ciclo regressivo, que se de-
morou do fi nal do Cretáceo até ao tem-
pos atuais (Tibau-Guamaré-Ubarana), 
este em grande parte ocupando a porção 
off shore ou a subsuperfície. O contexto 
on shore, continental, emerso é predo-
minantemente marcado pela sequência 
transgressiva na parte Drifte inferior, 
com participação secundária da Forma-
ção Tibau e do Grupo Barreiras, este úl-
timo um produto da história fi siográfi ca 
(de desnudação erosiva e agradação) do 
terciário mais superior.
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GEOLOGIA LOCAL

Dentro do contexto geológico da Ba-
cia Potiguar a área de estudo está inserida 
na sua porção emersa, “Plataforma” Aracati 
e abrange a Supersequência Drifte que é ca-
racterizada por um pacote de sedimentos fl ú-
vio-marinhos transgressivos, Grupo Apodi 
(Formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas e 
Jandaíra) (Pessoa Neto et al. 2007).

As unidades litoestratigráfi cas do 
Grupo Apodi compõem o Sistema Aquífe-
ro Apodi (Manoel Filho & Miranda, 2009), 
objeto principal das investigações desen-
volvidas no presente trabalho (Fig. 2). 

Do topo para base, as formações 
desse grupo incluem: a) na parte superior 
a formação Jandaíra de sedimentação em 
plataforma/rampa carbonática de mar raso, 
Turoniano a Eocampaniano. Esta formação 
afl ora em praticamente em toda a área de 
estudo, onde se encontra intensamente cars-
tifi cada e erodida. As rochas carbonáticas 
dessa formação dispõem-se concordante-
mente sobre as rochas siliciclásticas das 
formações Açu/Quebradas e encontram-
se parcialmente recobertas pelas rochas 
siliciclásticas da Formação Barreiras. A 
Formação Jandaíra congrega mudstones a 
grainstones bioclásticos, intraclásticos e 
calcários litográfi cos, com eventuais inter-
calações de arenitos, folhelhos, margas e 
evaporitos (Córdoba, 2001). Representa o 
principal aquífero da área estudada, de na-
tureza cárstico-fi ssural livre (Manoel Filho 
& Miranda, 2009); b) na porção intermediá-
ria, a Formação Quebradas, data do Albiano 
ao Campaniano, contendo dois membros: 
Redonda, com depósitos arenosos distais 
da Formação Açu e Porto do Mangue, com 
espessas camadas de folhelhos que afogam 
o sistema fl uvial da Formação Açu (Mano-
el Filho et al. 2003). Litologicamente esta 
formação é cormposta por argilitos, folhe-
lhos e siltitos avermelhados também ocorre 
como arenitos fi nos esbranquiçados com 

matriz caulínica. Esta formação caracteriza-
se como aquitard do Sitema Aquífero Apo-
di (Manoel Filho & Miranda, 2009); c) na 
parte basal, a Formação Açu, afl ora em toda 
borda oeste da área, do sopé da escarpa da 
Chapada do Apodi até o contato com a alu-
vião do rio Jaguaribe. Data do Albiano ao 
Cenomaniano com sedimentação fl uvial. É 
constituída de depósitos formados litologi-
camente por arenitos fi nos a médios de co-
loração cinza (cinza claro), avermelhada e 
esverdeada com matriz argilosa.

Na região em pauta também afl oram 
altos do embasamento, cuja expressão ge-
omorfológica em superfície pode ser obser-
vada em duas unidades proeminentes evi-
denciadas a norte pelos quartzitos do Grupo 
Orós (Serra Dantas e Serrote dos Porcos) e 
a oeste pelos granitóides de Quixeré. Trata-
se de inselbergs do embasamento afogados 
pela seqüência transgressiva.

 MATERIAIS E MÉTODOS

O levantamento gravimétrico foi 
executado utilizando-se o gravímetro da 
marca La Coste & Romberg, Modelo 
G-994, que tem precisão de 0,02 mgal. O 
posicionamento das estações foi obtido 
com o uso de equipamentos auxiliares, 
como o DGPS (ou GPS diferencial com 
portadora L1) com precisão de 10 a 20 cm 
nas coordenadas (x, y, z). Os dados foram 
processados no programa Oasis Montaj 
versão 7.1. Cinqüenta e três estações gra-
vimétricas foram estabelecidas em malha 
parcialmente regular, com espaçamento 
mínimo de 4 km (Fig. 2).

Os valores de anomalia Bouguer estão 
correlacionados à Rede Gravimétrica Funda-
mental Brasileira com valores de exatidão da 
ordem de ± 0,02 mgal. Foi usada a Fórmula 
Internacional de Gravidade de 1967 (Turcot-
te, 1982), como referência para correções de 
latitude, considerando ainda o valor de 2,67 
g/cm3 para a densidade Bouguer.



Estudos Geológicos v. 20 (2), 2010 23

Análise tectono-gravimétrica com modelagem 2D e 3D do sistema aquífero Apodi, 
Bacia Potiguar, Nordeste do Brasil

O modelo gravimétrico 3D foi execu-
tado utilizando valores de densidades ob-
tidas a partir de 88 sub-amostras coletadas 
em campo, em afl oramentos de interesse, 
buscando uma representatividade dos mes-
mos. As amostras foram todas coletadas 
atendendo as especifi cações adotadas empi-
ricamente pelo LGA (Laboratório de Geofí-
sica Aplicada/UFPE). Foi usado o método 
de determinação de densidade por imersão 
de água e/ ou mercúrio. Os valores de densi-
dades calculadas foram de: 2,80 g/cm³ para 
o embasamento cristalino, 2,20 g/cm³ para 
o arenito Açu e 2,58 g/cm³ para o calcário 
Jandaíra. Na modelagem 3D foi empregada 
a inversão de um plano de referência loca-
do inicialmente a uma profundidade de 500 
m, com densidade calculada de 2,8 g/cm³, 
limitado acima pela superfície topográfi ca e 
sobreposto pelo pacote sedimentar de den-
sidade média 2,40 g/cm³. 

A modelagem 2D foi realizada pelo 
método direto. Inicialmente foi propos-

to um modelo básico onde o mesmo está 
condicionado a elementos restritivos e de 
conhecimento prévio. Nestes modelos são 
considerados como elementos restritivos 
os contatos geológicos, feições estruturais, 
posição e profundidade de poços, densida-
de das unidades litológicas e qualquer outro 
elemento que condicione o modelo a uma 
solução geofísica e geologicamente coeren-
te. Os elementos variáveis na modelagem 
2D foram apenas as densidades e o contato 
entre a formação Jandaíra e Açu. Com ob-
jetivo de proceder a calibração dos valores 
de densidade, foi selecionado o perfi l 2D 
A-A’ (Fig. 7) correspondente a uma seção 
geológica executada pela Petrobras, a qual 
está inserida no lineamento entre os poços  
MOP-25-RN e SMO-1-RN, todos com pro-
fundidade tocando o embasamento cristali-
no. Em complemento à determinação das 
densidades médias obtidas em amostras de 
campo, foi ajustado um perfi l geológico que 
satisfi zesse a resposta gravimétrica. 

Figura 2 – Mapa geológico com estações gravimétricas e de amostragem para densidade das rochas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi procedida uma análise compa-
rativa entre as feições gravimétricas e es-
truturais presentes no Mapa Gravimétrico 
Residual para os Mapas Bouguer e Regio-
nal. Este procedimento visa posicionar as 
mesmas com relação aos outros mapas de 
comprimento de onda diferente.

MAPA BOUGUER  

A primeira e grande feição se carac-
teriza por um mergulho suave do embasa-
mento no sentido leste com gradiente de 10 
a 15% (Fig. 3). Este mergulho é obliterado 
na região de Quixeré pela possível reati-
vação da borda da Bacia Potiguar, tendo 
havido um basculamento de blocos gravi-
metricamente positivos e negativos, ou seja, 
formando sistemas de horsts e grabens. De-
vido a esta tectônica foi desenvolvido jane-
las de sedimentação com variação brusca de 
espessura do sedimento. O embasamento se 

aprofunda até valores de 800 a 930 m à NW 
da cidade de Baraúna. Na porção sul da área, 
os valores de gravidade sofrem aumentos 
anômalos não justifi cados (correspondendo 
a 220 m de profundidade), em contradição 
aos valores de profundidade de poços exis-
tentes na área perfurados pela Petrobras: 
1-REC-1RN com profundidade de 614 m 
e o poço 1-FV-1-RN (504 m). Assim essa 
anomalia diz respeito à provável presença 
de corpo rochoso mais denso cujos valores 
se sobrepõem àqueles relacionados com a 
profundidade do embasamento. Milani & 
Latgé (1987) em trabalho gravimétrico rea-
lizado em toda a Bacia Potiguar, modelaram 
feições semelhantes próximo desta região, 
propondo a associação destas estruturas à 
presença de diques de diabásio em subsu-
perfície. Assim esta anomalia gravimétrica 
positiva de direção E-W pode ser explicada 
devido à ocorrência do evento magmático 
Rio Ceará Mirim de idade Valanginiano a 
Hauteriviano, que ocorre na forma de di-
ques de diabásio com forte orientação E-W 
no embasamento adjacente à borda Sul da 
Bacia Potiguar (Pessoa Neto et al. 2007).

Figura 3 - Mapa de anomalia bouguer mostrando o ajuste entre as principais anomalias gravimétricas, 
locação dos perfi s 2D obtidos e localização dos poços (PETROBRAS) que atingem o embasamento.
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MAPA GRAVIMÉTRICO RESIDUAL
 
O mapa gravimétrico residual (Fig. 

4) foi obtido através da fi ltragem do mapa 
bouguer, no domínio da freqüência sendo 
aplicado o Método Gaussiano. Ele mos-
tra com mais detalhes pontos onde se tem 
anomalias de curto comprimento de onda 
que estariam em superfícies mais superio-
res. Três importantes estruturas residuais 
foram identifi cadas e analisadas: 1) feição 
localizada a oeste da área forma um siste-

ma de blocos positivos e negativos alter-
nados apontando para um basculamento de 
blocos com pequena intensidade formando 
horsts e grabens, possivelmente causados 
por reativação da bacia nesta região; 2) 
corresponde a um conjunto de blocos mais 
negativos locados na região centro-norte, 
caracterizado por um baixo estrutural for-
mando o depocentro da área de estudo e 3) 
anomalia positiva com alinhamento E-W, 
pode está associada à presença de diques 
vulcânicos.

Figura 4 – Mapa gravimétrico residual destacando anomalias de curto comprimento de onda.

MAPA GRAVIMÉTRICO REGIONAL
 
O mapa gravimétrico regional exi-

be o contorno basal mais profundo e mais 
suavizado de corpos próximos ao emba-
samento (Fig. 5). Nele as grandes estrutu-
ras são evidenciadas. Com comprimento 
de ondas maiores, as anomalias de menor 
porte são extraídas, permanecendo aque-
las de maior extensão ou profundidade. 
Toda a área oeste, de caráter positivo, 
mostra o arqueamento do embasamen-

to marcada em afl oramento pelo Stock 
Quixeré. Esta região é caracterizada pela 
borda oeste da Bacia Potiguar recoberta 
apenas pela sedimentação basal do Grupo 
Apodi (Formação Açu) em contato com o 
embasamento cristalino.

Na região centro-norte e nordes-
te a anomalia negativa destacada no 
mapa bouguer, mostra-se em sua maior 
expressão caracterizando, de maneira 
inequívoca, a presença do grande bloco 
negativo. 
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E fi nalmente a sul e sudeste a ano-
malia positiva alongada de direção E-W, 
corrobora a existência de corpos intrusivos 
densos que obliteram o mergulho do em-
basamento para leste. Em complemento a 

defl exão de valores mais negativos no ex-
tremo sudeste identifi ca a proximidade da 
linha de charneira de Areia Branca, região 
do graben central do rift Potiguar (Milani 
& Latgé, 1987).

Figura 5 – Mapa gravimétrico regional mostrando as estruturas de caráter profundo e regionais.

MODELAGEM GRAVIMÉTRICA 
3D DA TOPOGRAFIA DO TOPO DO 
EMBASAMENTO

 
O mapa de profundidade do topo 

do embasamento (Fig. 6) destaca as ano-
malias gravimétricas observadas tanto no 
mapa gravimétrico bouguer como no re-
gional e residual. 

1- O bloco a oeste caracteriza-se por 
apresentar menor profundidade represen-
tando o embasamento cristalino soergui-
do. Nesta região o embasamento chega a 

afl orar com alinhamento de direção NE-
SW, são os inselbergs do chamado Stock 
Quixeré. 

2- A região norte ocorre o depocen-
tro de Baraúna, bloco resultante do afun-
damento da bacia devido ao afi namento 
crustal, mostra-se como região de impor-
tância fundamental para acúmulo água 
subterrânea.

3- A sul e sudeste destaca-se uma 
anomalia positiva de direção E-W, que 
corrobora a existência de corpos intrusivos 
densos, possivelmente associados ao even-
to magmático Rio Ceará Mirim.
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MODELAGEM GRAVIMÉTRICA 2D 
 
A modelagem gravimétrica 2D foi 

executada em 5 perfi s levando em consi-
deração a distribuição das estações gravi-
métricas e principalmente obedecendo di-
reção transversal as estruturas geológicas.  
Com o objetivo de entendimento e quan-
tifi cação tridimensional dos pacotes sedi-
mentares, visando avaliar reservas de água 
subterrânea do Sistema Aquífero Apodi.

Os perfi s auxiliam no melhoramento 
das soluções 3D, uma vez que o conjun-
to de ajustes é considerado como vetores 
variando em apenas duas direções. Assim 
os perfi s serão analisados individualmen-
te e sempre correlacionados aos modelos 
interceptados. Posteriormente eles serão 
analisados em seu conjunto e, quando 
pertinente, correlacionados com o mode-
lo 3D.

O mapa bouguer (Fig. 3) mostra a 
distribuição dos perfi s e sua localização 
espacial dentro da área em pauta.

Os perfi s possuem comprimentos de 
10 a 90 km e estão corrigidos na vertical 
com exagero de escala da ordem de 2,5 
vezes. Foi executado tendo em vista que 
as estruturas encontram-se a uma pequena 
profundidade com relação a sua extensão. 
Portanto as ondulações, aclives, declives 
e estruturas geológicas estão deformadas 
e sua análise deve ser feita com certa re-
serva.

A abaixo segue a análise dos perfi s 
A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ e E-E’ salientando 
as principais estruturas tectono-gravimé-
tricas presente na região de estudo.

PERFIL A-A’ 

Este modelo de direção NW-SE e 
com cerca de 10 km de extensão, foi exe-
cutado para servir de calibração no ajus-
te fi nal das densidades (Fig. 7). O perfi l 
é seccionado pelos poços 1-SMO-1-RN e 
9-MOP-25-RN perfurados pela PETRO-

Figura 6 – Mapa de profundidade do topo do embasamento – (Modelo 3D) mostrando o contorno 
basal topográfi co.
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BRAS, atingindo o embasamento com 800 
e 513 metros, respectivamente. Mantendo 
a profundidade dos poços como elemento 
restritivo fez-se variar as densidades para o 
ajuste das curvas observadas e calculadas. 

Observa-se na modelagem um leve arque-
amento do embasamento na porção cen-
tral, que está relacionado a pequenas va-
riações de profundidades do embasamento 
e de espessura da Formação Açu. 

Figura 7 – a) Perfi l A-A’ (dir. NW-SE) com destaque para locação dos poços 1SMO1RN e 9MO-
P25RN (exagero de escala vertical 2,5); b) localização do modelo 2D no mapa gravimétrico bouguer.

PERFIL B-B’
 
O perfi l B-B’ (Fig. 8) tem aproxima-

damente 20 km de extensão e direção N-S, 
fi ca localizado a leste da área de estudo e 
está seccionado pelos perfi s A-A’, C-C’ 
e D-D’. Segundo o ajuste do modelo são 
notáveis variações no embasamento, onde 

Figura 8 – a) Modelo B-B’ de direção N-S, destaque para a ocorrência de rocha vulcânica a sul 
(exagero de escala vertical 2,5); b) localização do perfi l B-B’ no mapa bouguer.

caracteristicamente observamos um arque-
amento na região central e a presença de di-
que vulcânico a sul, evidenciado pela forte 
anomalia positiva (Milani & Latgé, 1987). 
O embasamento se mantém a profundidade 
média entre 400 a 600 m apresentando pro-
gressivo mergulho para norte em direção a 
região do depocentro da área de estudo.
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PERFIL C-C’

Este perfi l tem cerca de 85 km de ex-
tensão e tem direção geral E-W, cortando lon-
gitudinalmente a área e está seccionado pelos 
perfi s B-B’ e E-E’ (Fig. 9). Como controle de 
qualidade, o perfi l foi locado sobre as esta-
ções gravimétricas e o poço 1-PR-CE, atin-
gindo o embasamento a profundidade de 382 
m, valor este igual ao modelo neste ponto. Ao 
longo deste perfi l o embasamento cristalino 
possui profundidades variáveis entre 700 m 
e 200 m. A espessura da Formação Jandaíra 
tem em média 150 m, enquanto que a da For-
mação Açu possui valores médios de 650 m. 
Neste modelo foi possível a identifi cação de 
várias falhas extensionais associadas ao em-
basamento. Na porção oeste entre as cidades 
de Limoeiro do Norte e Quixeré, acredita-se 
que a estruturação tectônica foi condicionada 
pelo basculamento de blocos altos e baixos 

na borda da Bacia Potiguar. Devido a este 
falhamento foram originadas janelas de se-
dimentação com até 650 m de espessura. A 
partir de Quixeré o embasamento ocorre com 
mergulho moderado para leste, contudo a sul 
de Baraúna ocorre uma depressão tectônica 
com aproximadamente 600 m de profundi-
dade. Na região de Mossoró (extremo leste) 
é notável horts e grabens controlados por 
falhas normais. Estas estruturas formam de-
pocentros locais (650 m) que são importan-
tíssimos para o acúmulo de água subterrânea 
no Aquífero Açu. A estruturação tectônica 
da “Plataforma” de Aracati foge de um “ho-
moclinal” simples com mergulho suave para 
nordeste. Este modelo 2D mostra claramente 
que o embasamento é desenhado por vales 
falhados e preenchidos por sedimentos cre-
tácicos, formando assim o Sistema Aquífero 
Apodi, principal alvo deste estudo.

Figura 9 – a) Perfi l C-C’ de direção E-W, ressalva para falhas extensionais do embasamento (exa-
gero de escala vertical 2,5); b) Localização do modelo C-C’ no mapa bouguer.
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PERFIL D-D’
 
Este modelo possui a maior extensão 

entre os perfi s 2D obtidos neste trabalho, 
com 90 km de comprimento corta todo o 
extremo sul da área e é seccionado pelo 
perfi l B-B’ (Fig. 10). Este perfi l foi traçado 
cuidadosamente sobre 8 estações gravimé-
tricas, logo devido à maior quantidade de 
dados, se torna de grande importância no 
contexto geológico e geofísico do estudo. 
A oeste do perfi l é notável o espessamen-
to da Formação Açu, formando uma fossa 

tectônica (730 m) controlada por falha ver-
tical. Em seguida o embasamento ocorre 
arqueado marcando o limite oeste da Bacia 
Potiguar e o início da Chapada do Apodi. 
Suave mergulho do embasamento para leste 
é observado até a região de Mossoró, onde 
ocorre falhamento devido à proximidade do 
graben central do rift Potiguar. A presença 
de rochas vulcânicas dá o ajuste necessário 
para as curvas de anomalia Bouguer. Estes 
diques foram modelados por Milani e Latgé 
(1987) e ocorrem em toda a parte sul, for-
mando anomalias positivas de gravidade. 

Figura 10 - a) perfi l d-d’ de direção e-w e 90 km de extensão (exagero vertical 2,5); b) localização 
do modelo d-d’ no mapa gravimétrico bouguer.

PERFIL E-E’
 
Este modelo tem 50 km de extensão 

e corta transversalmente a área com dire-
ção NW-SE (fi gura 11). Como controle 
de qualidade, o perfi l foi locado sobre as 
estações gravimétricas, o poço 9-BA-1-

RN (profundidade de 504 m) e cruzando 
os perfi s B-B’ e D-D’. Neste perfi l o em-
basamento possui profundidades variáveis 
entre 930 m (depocentro de Baraúna) e 300 
m em regiões mais rasas. A principal fei-
ção observada neste perfi l é o depocentro 
de Baraúna, com 930 m de profundidade, 



Estudos Geológicos v. 20 (2), 2010 31

Análise tectono-gravimétrica com modelagem 2D e 3D do sistema aquífero Apodi, 
Bacia Potiguar, Nordeste do Brasil

que ocorre limitado por falhas extensionais 
do embasamento. No depocentro a curva 
gravimétrica chega a menos 90 mGal, esta 
anomalia negativa é devido a grande es-
pessura do pacote sedimentar, em especial 

a Formação Açu (700 m). Na porção leste 
ocorre uma elevação do embasamento e 
falhas verticais formando depressões as-
sociadas devido a proximidade da linha de 
charneira de Areia Branca.

Figura 11 – a) Perfi l E-E’ de direção NW-SE e 50 km de comprimento (exagero vertical 2,5); b) 
localização do modelo no mapa bouguer.

CONCLUSÕES
 
Visando a pesquisa de água subterrâ-

nea na Chapada do Apodi, procurou-se o 
entendimento das feições geológico-estru-
turais e a quantifi cação tridimensional da 

Bacia Potiguar através da análise e integra-
ção da modelagem gravimétrica 2D e 3D. 

O contorno superior do embasamen-
to mostrou uma tendência de mergulho no 
sentido norte e nordeste com profundida-
des variando entre 0 m (Stock Quixeré) e 
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930 m no depocentro de Baraúna. A região 
oeste é caracterizada ora pelo arqueamento 
do embasamento, marcando o limite oeste 
da Bacia Potiguar, ora pelo basculamento 
de blocos permitindo o desenvolvimen-
to de horsts e grabens, com formação de 
janelas de sedimentação de até 730 m de 
profundidade. A porção leste é marcada 
por falhas extensionais do embasamento 
ligadas a tectônica do rift Potiguar. 

Foi possível a determinação da espes-
sura média das formações do Sistema Aquí-
fero Apodi, onde a Formação Açu, que foi 
depositada sobre o embasamento, apresenta 
espessura máxima de 700 m no depocentro 
de Baraúna e mínima de 80 m ao longo da 
borda oeste da bacia. A Formação Jandaíra 
está depositada concordantemente sobre o 
arenito Açu e apresenta espessura máxima 
de 280 m ao longo do depocentro de Baraú-
na passando a zero na escarpa oeste da Cha-
pada do Apodi. O depocentro de Baraúna 
pode alcançar áreas bem maiores que as es-
tudadas e se caracteriza pela maior expres-
são geológica da região para a qual deve ser 
voltada a atenção do gerenciamento da água 
subterrânea da Chapada do Apodi.

A ocorrência de corpos intrusivos 
vulcânicos em diferentes profundidades 
deve ser analisada com cuidado uma vez 
que eles infl uenciam na resposta gravimé-
trica, simulando a subida do embasamento 
e com isto induzindo a uma análise erra-
da do modelo. A região sul mostrou va-
lores gravimétricos muito diferentes dos 
preditos devido a estas intrusões e então 
sugere-se a realização de trabalhos mais 
detalhados envolvendo o uso do método 
magnético, de grande sensibilidade no es-
tudo de corpos básicos.
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