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RESUMO

A prospecção hidrogeológica no Nordeste do Brasil e em outros terrenos

cristalinos tem sido baseada em conhecimentos de Geologia Estrutural e Regional que,

pelo tempo decorrido, demandam uma natural reavaliação. Neste tipo de terreno, a

percolação e acúmulo de água subterrânea são controlados por fraturas e outros tipos de

descontinuidades, tais como foliações e contatos geológicos, que intemperizados

adquirem certa porosidade e permeabilidade, permitindo o fluxo e/ou retenção de água.

Diversos fatores devem ser considerados no processo de locação de um poço para

água, conforme amplamente discutido na literatura. Dentre estes, o tipo de estrutura

observada, a geometria do fraturamento (incluindo abertura e conectividade) e seu

contexto geológico e cronológico. Neste último sentido, é importante correlacionar o

fraturamento com o arcabouço neotectônico conhecido na região. Fraturas orientadas em

baixo ângulo (subparalelas) com o eixo de tensão principal ( 1) são aquelas que tendem a

abrir (funcionam atualmente como juntas de distensão) e apresentam, em princípio, maior

potencial hídrico; em situação oposta situam-se as fraturas em forte ângulo com 1

(corresponderiam a fraturas “fechadas”, com um componente de compressão). As

fraturas diagonais às direções de compressão e distensão são equivalentes às fraturas de

cisalhamento e, pela conectividade com planos de segunda ordem, são também

importantes em termos de produtividade hídrica. A denudação do terreno também enseja

descompressão e uma tendência geral de abertura (inclusive pelo efeito do intemperismo)

de fraturas e outras descontinuidades, em orientações quaisquer. Fraturas de baixo

ângulo, formadas nesse contexto, são igualmente importantes para definir a

conectividade, coleta de água e a recarga dos sistemas aqüíferos. De um modo geral, um

componente de abertura (neotectônico ou pela descompressão) e os vários modelos de

interconexão de fraturas resultam no aumento de sua potencialidade hídrica.

Em conjunto com pesquisas em paralelo, a presente Tese aborda modelos de

ocorrência de água subterrânea no cristalino, procurando aperfeiçoar conceitos já

estabelecidos (como o modelo Riacho-Fenda) e enfatizando outras possibilidades, a
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exemplo do papel de aluviões e paleo-regolitos (o modelo Calha Elúvio-Aluvionar) e de

zonas fortemente alteradas (permo-porosas) em subsuperfície, ladeando vários tipos de

descontinuidades, em especial fraturas interconectadas (o modelo Bolsões de

Intemperismo).

São também discutidos diferentes aspectos metodológicos atualmente utilizados na

locação de poços, fazendo uma reavaliação destes procedimentos com vistas a aumentar

o índice de acerto nas locações de poços em terrenos cristalinos. Nessa metodologia,

foram estudadas áreas selecionadas, no interior do Rio Grande do Norte, envolvendo os

municípios de Santa Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Nova Cruz, Montanhas, Lagoa de

Pedras e Lagoa Salgada, todos na região oriental do Estado.

Além de fazer uma análise neotectônica do fraturamento, esta Tese aborda a

validade da utilização de sensoriamento remoto como ferramenta na prospecção de água

subterrânea. Foram testadas várias técnicas que pudessem facilitar a detecção e seleção

de áreas com maior potencial para o acúmulo de água subterrânea, utilizando imagens

Landsat 5-TM, RADARSAT e fotografias aéreas. Assim, foram utilizados filtros que

melhor realçassem os lineamentos observados nas imagens, facilitando a sua

discriminação, e destacassem áreas com maior umidade no terreno, que pudessem refletir

o acúmulo de água em subsuperfície, bem como coberturas sedimentares e aluviões que

servem como zonas de recarga. O trabalho partiu de uma análise regional com as imagens

orbitais, passando pela análise de fotografias aéreas, até um estudo de detalhe, com

estudo estrutural de afloramentos em campo. Esta última envolveu a análise de

afloramentos próximos a poços pré-existentes (em um raio de aproximadamente 10 a

100m), com produtividade distinta, inclusive secos.

Ao nível de detalhamento requerido, não foi possível realizar um trabalho

estatístico utilizando os dados (fichas) de poços, pela falta das informações específicas

requeridas.

Todo este acervo de conhecimentos gerados deve agora passar por uma fase de

testes através de locações específicas. O aumento no índice de acertos, assim pretendido,

pode então conduzir a uma etapa posterior de consolidação e divulgação da metodologia,

para empresas e órgãos envolvidos na prospecção de água subterrânea em terrenos

cristalinos.

Palavras Chaves: terrenos cristalinos, água subterrânea.
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ABSTRACT

Hydrogeological prospecting in Northeast Brazil and in other crystalline terrains

has been developed on the basis of structural and regional geology concepts that date

back to the 50-60 decades and, as such, demand a natural re-evaluation and update. In

this kind of terrain, the percolation and accumulation of ground water are controlled by

fractures and other types of discontinuities, such as foliations and geological contacts

that, through weathering, impart porosity and permeability to the rocks, allowing water

flow and storage.

Several factors should be considered in the process of locating water wells, as

discussed in the literature. Among these, the kind of structures, fracture geometry

(including aperture and connectivity) and their geological and chronological context. It is

important to correlate fracture systems with the regional neotectonic framework.

Fractures at low angle (sub parallel) with the principal stress axis ( 1) are those which

tend to open (actually they work as tension joints) and, in principle, would present major

hydric potential; in the opposite side, fractures at high angle to 1 would behave as

“closed” by a compressional component. Fractures diagonal to the compression and

tension axes correspond to shear fractures and, due to their connectivity with second

fractures, are also important in terms of hydric potential. Uplift followed by terrain

denudation leads to decompression and a general tendency to “open” (aided by

weathering processes) fractures and other rock discontinuities, at different orientations.

Low angle fractures, formed in this context, are equally important to increase

connectivity, collection of water and recharge of the aquifer systems. In a general way, an

opening component (neotectonic or by terrain decompression) and several models to

increase fracture connectivity correlate with a greater hydric potential of these structures.

Together with parallel research, this thesis addresses models of ground water

occurrence in crystalline terrains, either improving well established concepts like the

(Riacho-Fenda model), but also stressing other possibilities, like the role of alluvium and

paleo-regoliths (the Calha Elúvio-Aluvionar model) and of strongly altered, permo-
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porous zones placed at variable depths below the present surface, flanking several types of

discontinuities, especially interconnected fracture arrays (the Bolsões de Intemperismo model).

Different methodological approaches are also discussed in order to improve success rates

in the location of water wells in crystalline terrains. In this methodological review, a number

of case studies were selected in the eastern domain of the State of Rio Grande do Norte,

involving the localities of Santa Cruz, Santo Antônio, Serrinha, Nova Cruz, Montanhas,

Lagoa de Pedras and Lagoa Salgada.

Besides the neotectonic analysis of brittle structures, this Thesis addresses the

validation of remote sensing as a tool for ground water prospecting. Several techniques

were tested in order to detect and select areas with higher potential for ground water

accumulation, using Landsat 5-TM and RADARSAT images, besides conventional aerial

photos. A number of filters were tested to emphasize lineaments in the images, improving

their discrimination, to identify areas with higher overburden humidity, which could

reflect subsurface water accumulation, as well as alluvium and other sedimentary covers

that might act as recharge zones. The work started with a regional analysis with the

orbital images, followed by analysis of aerial photos, up to a detailed structural study of

rock exposures in the terrain. This last step involved the analysis of outcrops surrounding

wells (in a ray of approximately 10 to 100 m) with distinct productivities, including dry

examples. At the level required for detail, it was not possible to accomplish a statistical

approach using the available well data catalogs, which lack the desired specific

information.

The methodology worked out in this Thesis must undergo a testing phase through

location of new water wells. An increase in the success rates as desired will led to a

further consolidation step with wider divulgation of the methodology to private

companies and governmental agencies involved in ground water prospecting in

crystalline terrains.

Keywords: crystalline terrains, ground water.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1- APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

O melhor conhecimento da circulação e acumulação de água em rochas cristalinas

ainda constitui um desafio nas atividades de exploração hidrogeológica. As zonas de

falhas e/ou fraturas são os principais alvos para locação de poços para água neste tipo de

terreno, pois as rochas cristalinas são caracterizadas pela reduzida ou inexistente

porosidade intergranular (porosidade primária). Neste caso, a circulação e o

armazenamento de água subterrânea irá depender da existência de superfícies e/ou planos

de descontinuidades (porosidade secundária) relacionadas às zonas fraturadas. Todavia, a

determinação precisa de estruturas favoráveis é uma tarefa complexa. No Nordeste do

Brasil e em outros terrenos cristalinos similares, os métodos utilizados para locação de

poços para água são baseados essencialmente no exame de fotografias aéreas e na

geologia de superfície, à luz de conceitos estruturais das décadas de 50 e 60, os quais

devem ser reavaliados já que os índices de insucessos obtidos nesses procedimentos têm

sido relativamente elevados, com a percentagem de poços secos estimada entre 30% a

40% (Diniz Filho 1999). Este quadro demanda, entre outras medidas, o emprego de

tecnologias mais avançadas para avaliação e exploração deste tipo de recurso hídrico.

Nos últimos anos, os governos estaduais do Nordeste, por meio de suas Secretarias de

Recursos Hídricos ou similares, vêm procurando amenizar o problema da oferta e da

qualidade das águas nesta região, através da construção de adutoras e instalação de

dessalinizadores. No entanto, estes benefícios, na maioria das vezes, não têm chegado às

pequenas comunidades mais distantes dos centros urbanos. Nestes locais, a água

proveniente de poços pode ser a solução mais eficaz e barata, principalmente nos

períodos de grandes secas.

Com o objetivo de melhorar o índice de acerto nas locações de poços para água

em terrenos cristalinos, esta tese aborda o estudo de casos no interior do Estado do Rio



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

3

Grande do Norte, envolvendo áreas nos municípios de Santa Cruz, Santo Antônio,

Serrinha, Nova Cruz, Montanhas, Lagoa de Pedras e Lagoa Salgada, utilizando a

tecnologia de sensores remotos e a análise estrutural, com ênfase na avaliação dos

esforços neotectônicos, na tentativa de determinar estruturas acumuladoras de água em

subsuperfície. O trabalho foi realizado em várias escalas, partindo de um levantamento

regional baseado em imagens digitais dos satélites Landsat 5-TM e Radarsat, com

detalhamento subseqüente por fotografias aéreas e análise estrutural de afloramentos,

avaliando o papel dos sistemas de tensões atuais e a capacidade relativa de acumulação

de água em diferentes estruturas.

Este trabalho apresenta os resultados obtidos durante o período de doutoramento,

desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGG/UFRN), contando com o suporte

financeiro da CAPES e PADCT 3, a colaboração da Secretaria de Recursos Hídricos do

Estado do Rio Grande do Norte (SERHID), e o apoio do Projeto Água Subterrânea no

Nordeste do Brasil/PROASNE, dentro do convênio Canada-Brazil Cooperation

Northeastern Brazil Groundwater Project (Canadian International Development

Agency/CIDA, Agência Brasileira de Cooperação/ABC, Geological Survey of

Canadá/GSC, Serviço Geológico do Brasil/CPRM), com a transferência de tecnologia.

1.2- PROPOSIÇÃO DO TEMA

O Nordeste do Brasil compreende uma área com cerca de 1.600 mil km2, dos

quais 937 mil km2 constituem uma região de características semi-áridas (Figura 1.1),

conhecida como “Polígono das Secas”. Aproximadamente 2/3 da área do polígono são

ocupados por rochas cristalinas, e o restante por rochas sedimentares. A superposição de

um clima semi-árido e terrenos cristalinos no Nordeste brasileiro, adicionado aos efeitos

de baixa pluviosidade, condições difíceis de acumulação e a conseqüente tendência à

salinização, agravam o problema de abastecimento de água nesta região.
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Inserido neste contexto, o Estado do Rio Grande do Norte possui cerca de 60%

(32 mil km2) da sua área nestas condições (Figura 1.2). Nos terrenos cristalinos, os

melhores sítios para a perfuração de poços estão geralmente localizados sobre faixas

estreitas e densamente fraturadas, associadas ou não a grandes falhamentos. A escolha

dos locais de perfuração, em geral, é feita com o auxílio de fotografias aéreas e a

observação do terreno. Entretanto, apenas a identificação dessas estruturas, que

controlam fortemente as redes de drenagens, não é um critério suficiente para a locação

de pontos para perfuração de poços. Desta forma, é preciso considerar a geometria do

fraturamento (incluindo sua abertura e conectividade) e sua cronologia, bem como o

nível crustal da deformação, avaliando o sistema de tensões a partir do arcabouço

neotectônico, já que o processo de percolação de água em subsuperfície é um fenômeno

atual. O comportamento do campo de tensões atual pode ditar um comportamento

“aberto” ou “fechado” das fraturas, com correspondente implicação na sua capacidade

hídrica. A interpretação de dados de sensores remotos, e a integração destes por

intermédio de um sistema de informações geográficas (SIG), acompanhados de

levantamentos de campo, auxiliam na caracterização do modelo evolutivo tectono-

estrutural, no conhecimento das principais feições estruturais frágeis, resultantes dos

processos de deformação que afetaram as rochas, bem como no diagnóstico de eventos

neotectônicos, todos influindo no condicionamento das reservas de água no cristalino.

Deste modo, foram reavaliados os critérios atualmente utilizados na locação de poços no

cristalino, buscando verificar a validade ou não dos critérios de locação antigos e

propondo critérios adicionais e/ou alternativos.
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Figura 1.1 – Mapa da região semi-árida do Nordeste Brasileiro. Modificado de Sá et. al. (2000).
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Figura 1.2 – Mapa geológico simplificado do Estado do Rio Grande do Norte, mostrando a
grande área de rochas cristalinas. Modificado de Feitosa (1997) e Mapa Geológico do Estado do
RN (1998).
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Nestes municípios foram estudados sítios com poços perfurados próximos a

afloramentos, locados com base nos critérios clássicos de análise de fotografias aéreas e

exame de terreno, apresentando resultados discrepantes em termos de produção de água.

Figura 1.3 - Localização geográfica das áreas de estudo.
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2 - MÉTODOS DE TRABALHO

Este trabalho foi realizado em quatro etapas principais: preliminar, campo,

laboratório e escritório, com atividades seqüenciais e em paralelo, onde se desenvolveu

uma metodologia interdisciplinar, na qual foram associados dados estruturais, geológicos,

neotectônicos, hidrogeológicos e de sensoriamento remoto.

A etapa preliminar teve início com a investigação e compilação do acervo

bibliográfico existente referente ao tema em questão, visando à fundamentação teórica

referente ao tema. Além do levantamento bibliográfico que foi estendido durante todas as

etapas subseqüentes, também foram cursadas matérias visando o aprimoramento das

técnicas utilizadas e do assunto proposto neste trabalho. Ainda nesta etapa foram

realizadas viagens de reconhecimento às áreas, com o objetivo de escolher os melhores

locais para estudo em função da localização de poços pré-existentes e da presença de

afloramentos. Os critérios técnicos utilizados nas locações dos poços foram inferidos a

partir das observações locais ou obtidos diretamente do técnico responsável pelas

locações. A maioria dos poços de água observada foi perfurada pela extinta Companhia

de Desenvolvimento de Recursos Minerais do Estado do Rio Grande do Norte –

CDM/RN.

Desta forma, o trabalho teve início com a coleta de dados de poços na Secretaria

de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de fichas de

catalogação/descrição de poços (Anexo 1) da CDM/RN, nas regiões selecionadas (Santa

Cruz, Lagoa de Pedra, Lagoa Salgada, Serrinha, Santo Antonio, Nova Cruz e

Montanhas). A partir de sua localização geográfica, os poços foram marcados em cartas

topográficas na escala de 1:100.000 (SUDENE, folhas SB. 24-Z-B-III Santa Cruz - ano

1985, SB. 25-Y-A-I São José do Campestre – ano 1983, SB.25-Y-A-II São José de

Mipibu – ano 1983 e SB.25-Y-A-V Guarabira – ano 1989), em fotografias aéreas na

escala de 1:70.000, obtidas por Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul S. A., nos

anos de 1967 e 1970 e quando possível, em imagens orbitais Landsat 5TM e Radarsat. A

partir destas, foram confeccionados mapas de drenagens e de fotolineamentos e
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identificados a grande maioria dos poços em cada área, que foram visitados em campo e

tiveram suas coordenadas confirmadas com GPS (Geographic Position System). Erros de

locação e fichas incompletas dificultaram a identificação de uma parte dos poços

relacionados nos arquivos, impedindo a realização de um trabalho mais sistemático, que

culminasse num levantamento estatístico de parâmetros. Desta forma, considerou-se

apenas as observações feitas em campo, em torno dos poços identificados.

A etapa de campo foi realizada em várias viagens. Nas localidades estudadas

foram analisados os poços locados próximos a afloramentos (raio de aproximadamente

10 a 100 m) e avaliada a relação entre produtividade do poço e as estruturas aflorantes ou

fotointerpretadas no local, incluindo feições morfotectônicas. Assim, foram descritos os

afloramentos quanto ao tipo de rocha, direção da foliação principal, direções, densidade e

interconectividade de fraturamento. Além disto, foram descritas as direções dos riachos,

verificando se as mesmas coincidem ou não com as direções de fraturamento observadas

nos afloramentos, e outros tipos de lineamentos traçados a partir das fotografias aéreas e

imagens de satélites. No terreno, o fraturamento foi caracterizado quanto ao estilo,

geometria, relações cronológicas e respectivo contexto cinemático. Foi feita uma

comparação com os sistemas de tensões atuais, reconhecidos com base nos dados

neotectônicos e sismológicos disponíveis na região, na tentativa de estabelecer a

tendência do comportamento (“abertura” ou “fechamento”) das fraturas antigas, em

relação ao(s) campo(s) de tensões recente(s).

Foi observado, através das fichas de poços e análise do terreno, que a maioria dos

poços foi perfurada em rochas gnáissicas (Complexo Gnáissico-Migmatítico), com

profundidade inferior a 60 m. O ponto de interseção com os principais sistemas de

fraturas se situa a no máximo 30 m abaixo da superfície, e o nível dinâmico raramente

ultrapassa 20 m de profundidade, de acordo com os dados nas fichas. É importante

ressaltar esses valores, pois em profundidade as possibilidades de acumulação de água

estão condicionadas à existência de fraturas abertas. A porosidade, em geral, decresce

com a profundidade, face à pressão do material sobrejacente e ao confinamento lateral.

No entanto, é difícil levantar dados estatísticos para correlacionar com as informações de

campo, devido à freqüente incompatibilidade entre a ficha de poço e as condições do

poço no terreno, ou pela falta de informações nas fichas.
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As fotografias aéreas auxiliaram principalmente no traçado da drenagem e

fotolineamentos. No entanto, em alguns casos, os lineamentos marcados a partir das

fotografias não coincidem no terreno com uma zona fraturada, e sim com a foliação da

rocha no local.

Para melhor caracterizar os fotolineamentos, foi utilizado processamento digital

das fotografias aéreas previamente georrefenciadas em programa específico, ER-Mapper

(Earth Resource Mapping Pty Ltd.) v.5.5, nos locais onde foram realizados trabalhos de

detalhe. As fotografias aéreas, foram retificadas a partir de Folhas da SUDENE (escala

1:100.000), onde foram tomados interseções de estradas e caminhos, estradas de ferro,

paredes de açudes, confluências de drenagens e quaisquer pontos de amarração

confiáveis, identificados na folha topográfica e nas fotografias aéreas.

As retificações das imagens Landsat 5-TM, com resolução espacial de 30 m, cena

214/064 de 06/08/1993 que inclui a área de Santo Antônio e cena 215/064 de 02/08/1989

que inclui a área de Santa Cruz, foram feitas com base na banda 5, que possui a melhor

distribuição radiométrica dos pixels digital numbers (Dn’s), submetidas posteriormente a

realces de contrastes e filtragens direcionais com o intuito de destacar melhor os

lineamentos estruturais. Estas retificações foram feitas utilizando o programa ER-Mapper

v.5.5, cartas topográficas da SUDENE (escala 1: 100.00) e as fotografias aéreas (escala 1:

70.000). Também foi utilizado o programa PCI v.7.0 para outros tratamentos.

As imagens de Radarsat com órbita 27415 ascendente adquirida em 03/02/2001 e

com órbita 27465 descendente adquirida em 07/02/2001, ambas no modo Standard com

resolução de 12,5 m, foram retificadas tendo como base as cartas topográficas da

SUDENE (escala 1: 100.00) e as imagens de Landsat 5-TM previamente

georreferenciadas, utilizando-se o programa PCI v.7.0.

No processo de retificação foi utilizado o datum SAD 69 e projeção S UTM 25.

A integração dos dados foi feita utilizando os programas ArcView GIS 3.2, Idrise

32 e Corel Draw 7.0. Todos os programas utilizados foram disponibilizados pelo

Laboratório de Geoprocessamento do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e

Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – PPGG/UFRN, Natal-RN,

com apoio do convênio Brasil-Canadá no caso das imagens de Radarsat e do programa

PCI v.7.0.
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As etapas referentes à utilização das imagens e programas específicos constaram

de trabalhos em escritório e laboratório do PPGG/UFRN, onde foram realizados os

tratamentos computacionais e interpretação das imagens.

Foi realizado um treinamento com duração de 3 meses, no Canadá, sobre imagens

Radarsat e sua utilização na hidrogeologia. Neste treinamento foram utilizadas imagens

Radarsat da área de estudo, disponibilizadas pelo Projeto Brasil-Canadá, além das

imagens Landsat 5-TM e fotografias aéreas, disponibilizadas pelo Laboratório de

Geoprocessamento do PPGG. Durante os dois primeiros meses de treinamento foram

utilizadas várias técnicas para tratamento das imagens Radarsat, com posterior integração

com os dados das imagens Landsat e fotografias aéreas. Neste período, o treinamento

contou com a participação de técnicos da empresa canadense INFOTIERRA, em

Sherbrooke – Québec. No último mês de treinamento, todos os dados obtidos foram

analisados e discutidos com uma equipe de especialistas do Geological Survey of

Canadá/GSC e do Canada Centre for Remote Sensing/CCRS em Ottawa – Ontario.

Alguns dados obtidos durante o treinamento no Canadá foram discutidos num

workshop em Natal-RN e efetuada viagem de campo para checar algumas feições obtidas

no tratamento das imagens.

Os procedimentos metodológicos utilizando imagens de sensores remotos tiveram

como objetivos definir métodos mais eficientes que auxiliassem na diferenciação e

identificação de diversas feições no terreno, que pudessem estar relacionadas com o

acúmulo de água em subsuperfície. Por isso, foram utilizadas técnicas de filtragem

direcional e sombreamento, tanto nas fotografias aéreas quanto nas imagens de satélites,

com o objetivo de realçar ou suavizar feições lineares no terreno (os lineamentos). A

análise das imagens multiespectrais do Landsat e também do Radarsat auxiliou na

detecção de faixas úmidas, que podem estar associadas a zonas de fraturas saturadas,

como também na distinção de aluviões em drenagens e em micro-bacias, sendo estas de

suma importância por se constituírem em possíveis zonas de recarga.

Basicamente, a metodologia utilizada na etapa de tratamento das imagens de

sensores remotos constou de:

Pré-processamento das imagens (georreferenciamento);
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Processamento digital das imagens, com a realização de diversos

tratamentos, expostos neste trabalho os que obtiveram melhores resultados

como: as composições de bandas coloridas em RGB, razões de bandas,

métodos de índices (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index),

DEM (Digital Elevation Model), filtragens, extração visual e automática de

lineamentos;

A integração dos dados por meio de um GIS (Geographic Information

System).

A composição colorida é um dos produtos básicos do processamento digital de

imagens, que consiste em associar três bandas espectrais num sistema de cores. Neste

caso, foram empregadas as três cores primárias aditivas R (Red = vermelho), G (Green =

verde) e B (Blue = azul). Assim, variações nas respostas espectrais dos materiais na

superfície foram evidenciadas por diferenças e contrastes entre cores e suas combinações.

Individualmente, cada banda foi submetida a modificações de contraste do

histograma, com o objetivo de destacar visualmente os limites entre os elementos de

superfície. As técnicas usadas foram às transformações lineares (Realce Linear de

Contraste) e não lineares (Gaussiana, Equalização, 99% Autoclip), presentes nos

programas ER-Mapper v.5.5 e PCI v.7.0. Esse processo efetua um maior espalhamento

dos dados contidos nas imagens ao longo do intervalo de níveis de cinza (0 a 255),

geralmente concentrados num pequeno intervalo do histograma, causando baixo contraste

entre as feições da imagem.

A razão de bandas é utilizada para realçar a diferença de resposta espectral de

alvos em bandas diversas, como o NDVI, utilizando-se as razões entre bandas para o

Landsat 5-TM, que aumenta o contraste entre vegetação e solo. Este tratamento foi usado

principalmente para caracterização indireta da umidade.

Para geração do DEM (Digital Elevation Model) foi utilizado um par de imagens

de Radarsat no modo Standard ascendente e descendente, com datas de aquisição

próximas no tempo. O trabalho teve início com a orto-retificação das imagens,

utilizando-se o programa OrthoEngine (PCI Geomatics). Para geração do DEM foi

utilizado um número considerável (em torno de 30) de GCPs (pontos de controle do

terreno) e de pontos de amarração (Tie–Points), entre as imagens. Sempre que possível



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

14

foi colocado pontos com cotas conhecidas (obtidos das cartas topográficas).

Na região de Santo Antônio foram utilizadas as imagens de Landsat 5-TM e

Radarsat, onde foram feitas combinações de bandas em RGB, razões de bandas (NDVI),

filtragens e extrações visuais e automáticas de lineamentos.

Na região de Santa Cruz foi utilizada imagem de Landsat 5-TM, onde foram feitas

combinações de bandas em RGB, filtragens e extrações visuais de lineamentos.

A metodologia utilizada neste trabalho procurou mostrar quais ferramentas são

mais úteis na detecção de água subterrânea em terrenos cristalinos em áreas distintas: a

região de Santo Antônio, próxima ao litoral e com grande quantidade de cobertura

sedimentar e a região de Santa Cruz, mais no interior do estado, onde o cristalino é mais

exposto. No entanto, as imagens orbitais sofrem restrições devido à sua pequena escala.

Desta forma, o que se pode obter destas imagens são dados regionais, com seleção de

áreas mais propícias à acumulação de água, para posterior detalhamento por fotografias

aéreas e trabalhos de campo, com análise feita na escala do poço/afloramento tentando

discriminar diferentes grupos de fraturas pela orientação, idade dos marcadores afetados

e as condições PT aproximadas inferidas para o seu desenvolvimento.
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3 - OS ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E OS FATORES QUE

ATUAM NA CAPACIDADE E QUALIDADE DO AQUÍFERO

FRATURADO

3.1- INTRODUÇÃO

Os fatores que atuam no mecanismo de infiltração, percolação e armazenamento

da água em rochas fraturadas, exercendo influência na quantidade e qualidade deste

recurso, são agrupados em dois grupos (Costa 1965, Costa 1986 e Costa e Braz da Silva

2000), os fatores exógenos e endógenos, representados na Tabela 3.1.

Os fatores exógenos correspondem aos condicionantes relacionados aos agentes

atuantes na superfície da Terra, tais como o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação, a

infiltração de soluções e o intemperismo. Já os fatores endógenos correspondem aos

agentes que atuam no interior do globo terrestre, caracterizados essencialmente pelos

elementos estruturais e mineralógicos das rochas.

Todos estes fatores condicionam e têm as suas parcelas de contribuição, tanto na

quantidade quanto na qualidade das águas subterrâneas em terrenos cristalinos. Todos

estes fatores já são muito bem conhecidos pela comunidade hidrogeológica, podendo-se

ressaltar a importância de trabalhos já citados no primeiro parágrafo deste capítulo. Desta

forma, este capítulo tem a finalidade de introduzir este assunto para profissionais que não

atuam rotineiramente na hidrogeologia, tais como geofísicos, estruturalistas e

especialistas em sensoriamento remoto.

Diante deste quadro, são descritos neste Capítulo alguns dos aspectos importantes

referentes ao clima, relevo, geologia, cobertura vegetal e sedimentar, hidrografia e

estruturas. Pela sua importância na hidrogeologia do cristalino, os elementos estruturais

são abordados com detalhe nos Capítulos 4 e 5. Os fatores que atuam na quantidade e

qualidade do aqüífero fraturado serão discutidos, sempre que possível, relacionando-os

com os aspectos fisiográficos da área de estudo.
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Tabela 3.1- Fatores que influenciam na ocorrência da água subterrânea em rochas cristalinas. A
classificação utilizada por Costa e Braz da Silva (2000) de elevada, moderada e baixa, reflete as
faixas de variação de influência na qualidade e quantidade de água armazenada, exercida pelos
referidos fatores.

Influência na

Fatores Qualidade Quantidade

Exógenos

Clima
Relevo
Hidrografia
Vegetação
Infiltração de soluções
Coberturas sedimentares

Elevada
Moderada
Moderada
Baixa
Baixa
Moderada

Moderada
Elevada
Moderada
Moderada
Moderada
Elevada

Endógenos

Constituição litológica
Estruturas
Soluções mineralizantes

Moderada
Moderada
Baixa

Baixa
Elevada
Moderada

3.2- CLIMA

As áreas estudadas situam-se nas microregiões Agreste e Borborema Potiguar

(Benevenuto e Contente 1981). Essas regiões encontram-se na transição entre os climas

do tipo As’ – quente e úmido, e BSs’h’ – semi-árido, da classificação de Köppen (Souza

et. al. 1981). As chuvas nessa região estão concentradas entre os meses de março a julho,

e o período mais seco situa-se entre setembro e janeiro. A precipitação pluviométrica

média entre os anos de 1992 a 1998 foi em torno de 850 mm/ano (Silva 2000). A

evapotranspiração potencial é superior à precipitação em quase todo o ano, sendo

ligeiramente inferior apenas em 1 ou 2 meses (Costa 1996).

O clima é um fator muito importante, tanto na quantidade quanto na qualidade das

águas explotadas dos aqüíferos fraturados. As maiores pluviosidades influem diretamente

nas vazões por permitirem um maior volume de água infiltrada e, indiretamente, por

proporcionarem a formação de solos residuais espessos, que acabam funcionando como

um aqüífero poroso e/ou servindo como zona de recarga para as fraturas. Enquanto isso,

nos climas semi-áridos em que a pluviosidade é baixa e a evaporação muita elevada, os

sais vão se concentrando gradualmente nas fraturas das rochas ou próximo à superfície,

acarretando elevados índices de salinidade. Isto ocorre na região do semi-árido
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nordestino, onde as águas apresentam índice de salinização muito elevado, em geral

superiores ao limite de potabilidade, com teores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) em

torno de 2.000 mg/l. Segundo Costa (1996), uma recarga maior promove uma contínua

renovação das águas infiltradas, reduzindo o risco de salinização.

Quanto à influência climática na quantidade de água armazenada, este fator é

moderado (Costa e Braz da Silva 2000). Essa influência está relacionada aos processos de

decomposição da rocha e conseqüente formação de um manto de intemperismo ou

regolito (Figura 3.1), que podem se comportar como excelentes armazenadores de água

(Wright 1992). Um clima úmido e chuvoso acelera o intemperismo químico, resultando

em solos espessos, que podem servir como zonas de recarga ou até mesmo como

aqüífero. Já em climas áridos ou semi-áridos predomina o intemperismo físico, formando

solos pouco espessos, de apenas alguns centímetros.

Segundo Diniz Filho (1999), a alta salinidade nas águas do cristalino no Nordeste

brasileiro é condicionada pelo clima semi-árido da região, associado a solos pouco

espessos e pouco drenados. Como predomina o intemperismo físico, a decomposição

química das rochas é menor e, portanto, exerce pouca influência no conteúdo iônico das

águas subterrâneas. Neste caso, ocorre a precipitação de sais no solo, devido à maior

evaporação, que progressivamente vão se infiltrando e salinizando as águas armazenadas

nas fraturas.

Figura 3.1 – Perfil de intemperismo, onde se observa uma espessura de regolito
consideravelmente grande, devido à atuação predominante do intemperismo químico em climas
tropicais chuvosos. Na região das áreas de estudo, com predominância de clima seco, o
intemperismo físico é dominante; desta forma, não existe um regolito espesso na região,
implicando no acúmulo de água apenas nas fraturas das rochas. Modificado de Wright (1992).
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3.3- RELEVO

O relevo exerce importante papel na hidrologia, uma vez que determina os

divisores de água e modela as superfícies hidrostáticas. A região em estudo possui dois

domínios morfológicos bem distintos, compostos por rochas cristalinas e coberturas

sedimentares espaçadas (importantes como zona de recarga), onde são observados

lineamentos estruturais representados pelo alinhamento dos drenos superficiais e pelas

feições topográficas, marcadas principalmente pela quebra da morfologia no contato das

coberturas sedimentares com o embasamento cristalino, além de alinhamentos de morros

e serras. Desta forma, as relações litológicas e estruturais da área constituem elementos

fundamentais na configuração atual do relevo, sendo de grande importância para estimar

a capacidade ou volumes de água no cristalino.

Nas áreas de estudo, o relevo apresenta-se levemente ondulado, com declives

suaves (aproximadamente 0-50), exceto próximo às linhas principais de drenagens onde

são consideravelmente mais acentuados.

A configuração do relevo é de grande importância para determinar o volume de

água acumulado nas fraturas em terrenos cristalinos. Costa (1986) cita vários trabalhos

que levaram em conta este fator. Nesses trabalhos, foram abordadas diferentes situações

de relevo, como elevações, depressões, encostas de vales e planícies (Figura 3.2). Foi

demonstrado que poços perfurados nos talvegues dos vales apresentavam as melhores

vazões, seguidos pelos localizados nas planícies, nas vertentes e, por fim, no topo das

elevações. Desta forma, conclui-se que a pior situação topográfica para a locação de um

poço é no topo de uma elevação (colina e/ou monte) e, secundariamente, nas vertentes

das elevações. Ao contrário, a melhor situação topográfica situa-se nas depressões de

bacias, seguida por áreas de planície. Winter (1998), relata que no aspecto regional, áreas

topograficamente elevadas são excelentes como zonas de recarga, enquanto que, áreas

topograficamente mais baixas são zonas de descarga.

Nas áreas estudadas, as regiões topograficamente mais elevadas, que

correspondem a coberturas sedimentares, são avaliadas como locais favoráveis de recarga

do aqüífero. Nestas áreas também pode haver acúmulo de água devido a uma espessura
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maior da cobertura sedimentar e, conseqüentemente, melhores vazões nos poços

perfurados.

No que se refere à influência na qualidade da água, não existem dados estatísticos

completos relacionando a qualidade da água obtida em poços perfurados a diferentes

situações topográficas. Entretanto, Costa (1986) e Costa e Braz da Silva (2000) relatam

que a prática tem demonstrado, no semi-árido do Nordeste brasileiro, que os poços

localizados nos vales dos rios principais tendem a possuir maior salinidade do que nos

rios menores ou riachos tributários. Por outro lado, os poços perfurados nas vertentes das

elevações e nas porções topográficas menos elevadas apresentam salinidade em geral

mais reduzida, enquanto que no topo das elevações a salinidade aumenta. A razão parece

estar ligada aos problemas de dinâmica de fluxo e, conseqüentemente, à renovação dessas

águas. Quando não existem boas condições de fluxo, devido a um baixo gradiente, as

águas não são renovadas e sua concentração tende a aumentar a salinização. Quanto à

maior salinização nos poços perfurados nos vales dos rios principais, Costa e Braz da

Silva (2000) sugerem que, percorrendo maiores áreas, os rios mais extensos tendem em

geral a captar água salinizada de alguma região com grande quantidade de sais solúveis.

Figura 3.2 – Diferentes situações de relevo e sua relação com a vazão dos poços. Modificado de
Costa e Braz da Silva (2000).
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3.4- HIDROGRAFIA

As águas superficiais possuem uma conecção com as águas subterrâneas

independentemente do tipo de rocha por onde percolam as águas. A influência da

hidrografia na qualidade da água subterrânea é bastante significativa, pois dependerá da

qualidade da água superficial.

Em geral, a locação de poços no cristalino é feita levando-se em consideração a

drenagem superficial. Assim, um conceito muito utilizado na locação de poços nesse tipo

de terreno é o “Riacho-Fenda”, surgido na década de 60 (Siqueira 1963), correspondendo

à situação onde a drenagem coincide com uma zona fraturada. O “Riacho-Fenda” foi

utilizado na grande maioria das locações de poços na área de estudo. É um conceito

válido, porém deve ser reavaliado devido ao alto índice de insucessos nos poços locados

utilizando apenas este conceito. O “Riacho-Fenda” será discutido com mais detalhe e

reavaliado no Capítulo 4.

As áreas estudadas estão inseridas entre as bacias hidrográficas dos rios Trairí,

Jacú e Curimataú (Figura 3.3).

3.4.1- A BACIA DO RIO TRAIRÍ

A bacia do rio Trairí (Figura 3.4a) possui cerca de 2.867,4 km2 de área,

correspondendo a cerca de 5,4% do território estadual, e abrange parte das regiões agreste

e litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte, cortando a área com direção

aproximada E-W.

Pertencendo à unidade geomorfológica da Faixa Litorânea, esta bacia apresenta

uma estreita faixa com relevo de dunas fixas e uma planície flúvio-marinha que, para

montante, transforma-se em planície fluvial. Envolvendo-as, encontram-se relevos

tabulares, pouco dissecados, relacionados aos Tabuleiros Costeiros. Na parte central da

bacia predomina o relevo tabular e, subordinadamente, relevo aguçado, pertencente à

Depressão Sertaneja. No extremo oeste predomina uma superfície tabular erosiva,

relacionada à unidade Planalto da Borborema. Na porção oriental da bacia ocorrem
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sedimentos quaternários (dunas, paleodunas e aluviões), seguidos de rochas sedimentares

da Formação Barreiras. Nas porções central e ocidental predominam rochas

precambrianas (Complexo Gnáissico-Migmatítico), localmente sotopostas a coberturas

sedimentares quaternárias.

 Na metade leste da bacia há uma predominância do clima tipo As´ - tropical

chuvoso com verão seco, enquanto que, na porção oeste, predomina o tipo BSs´h´- clima

muito quente e semi-árido. De um modo geral, as chuvas anuais médias, de longo

período, decrescem do litoral para o interior, passando de cerca de 1.300 mm na foz para

500 mm na região de Santa Cruz, voltando a crescer nas cabeceiras, chegando a 700 mm.

O regime intermitente é característico em 70% da bacia, correspondendo ao alto e

médio curso do Rio Trairí e, aproximadamente, ao contexto do embasamento cristalino.

Os 30% restantes situam-se no âmbito da bacia sedimentar costeira Pernambuco-Paraíba,

onde os seus principais tributários são perenes. Este fato decorre dos 1.250 mm/ano de

média pluviométrica da região costeira, frente aos 500 mm/ano do Agreste. A bacia do

rio Trairí também possui alguns reservatórios do tipo açudes, distribuídos principalmente

no agreste. Dentre estes, destacam-se os açudes Trairí, com capacidade de acumulação da

ordem de 35 milhões de m3, e o Inharé, com volume máximo de 17 milhões de m3,

responsáveis pelo abastecimento das cidades de Tangará e Santa Cruz - RN,

respectivamente. Estes açudes constituem a principal forma de represamento e

armazenamento da água superficial na região. No entanto, em períodos mais extensos de

estiagem (de seca), os carros pipas ainda são os principais meios para distribuição de

água à população. A disponibilização de poços para água subterrânea ainda é insuficiente

para atendimento às comunidades mais distantes; mesmo assim, a perfuração de poços

constitui uma boa alternativa para suprir a deficiência de água nessas regiões.

O rio Trairí possui sua nascente formada por riachos oriundos das serras do Doutor

e Cuité, nas proximidades de Jaçanã e Coronel Ezequiel - RN, e desembocando na

Laguna de Guaraíra no litoral leste, seguindo um curso geral de oeste para leste. A única

estação pluviométrica de monitoramento do Rio, localizada no município de Monte

Alegre - RN, mantida pela atual Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, revela

uma vazão média de 3,89 m3/s.





Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

23

3.4 – (a) Bacia Hidrográfica Trairí; (b) Bacia Hidrográfica Jacú; (c) Bacia Hidrográfica Curimataú.
Modificada do site da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte
(www.serhid.rn.gov.br).
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3.4.2- A BACIA DO RIO JACÚ

A bacia do Rio Jacú (Figura 3.4b) ocupa uma superfície de 1.805,5 km2,

correspondendo a cerca de 3,4 % do território estadual. A exemplo da anterior, na metade

leste desta bacia ocorre a predominância do clima tipo As´ - clima tropical chuvoso com

verão seco e estação chuvosa se adiantando para o outono, enquanto que na porção oeste

predomina o tipo BSs´h´- clima muito quente e semi-árido. De um modo geral, as chuvas

médias anuais, de longo período, decrescem do litoral para o interior, passando de cerca

de 1.300 mm na foz para 500 mm na região de São José do Campestre - RN, e voltando a

crescer, chegando a 600 mm, na região mais ocidental da fronteira com o Estado da

Paraíba.

 Esta bacia apresenta a mesma configuração geomorfológica e geologia bastante

similar a da anterior (bacia do Rio Trairí), com exceção da ausência de relevos aguçados

na unidade geomorfológica, Depressão Sertaneja, substituídos por relevos convexos. O

Rio Jacú perene, de curso regular, também é oriundo de regiões cristalinas,

desembocando na extremidade sul da laguna de Guaraíra.

O principal açude da bacia é o Japi II, localizado no município de São José do

Campestre - RN e com uma capacidade de acumulação de 20,6 milhões de m3.

3.4.3- A BACIA DO RIO CURIMATAÚ

A bacia do Rio Curimataú (Figura 3.4c) ocupa uma superfície de 830,5 km2,

correspondendo a cerca de 1,6% do território estadual. Em toda a superfície territorial da

bacia, de acordo com a classificação climática de Köppen (Gomes et al. 1981), há uma

predominância do clima tipo As´ - tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa se

adiantando para o outono. De um modo geral, as chuvas médias anuais, decrescem do

litoral para o interior, passando de cerca de 1.500 mm na foz para 800 mm na região de

Nova Cruz - RN, na fronteira com o Estado da Paraíba. Os açudes nesta bacia são de

pequeno porte, classificados como de pequena e média açudagem.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

25

A metade oeste desta bacia é caracterizada por relevo tabular, pertencente à

unidade geomorfológica Depressão Sertaneja. A outra metade, também constituída por

relevo tabular, pertence aos Tabuleiros Costeiros, sendo entrecortada, no sentido leste-

oeste, pela planície fluvial formada pelos rios Curimataú e Pequiri, que se estende até o

litoral onde passa a integrar a Faixa Costeira. Na porção oriental da bacia encontram-se

sedimentos quaternários (dunas e aluviões), seguidos de sedimentos terciário-

quaternários da Formação Barreiras. Na parte ocidental, predominam rochas

precambrianas do Complexo Gnáissico-Migmatítico, localmente sotopostas a coberturas

sedimentares quaternárias e pequenas áreas de exposição de granitóides.

3.5- VEGETAÇÃO

A influência da vegetação é pequena, tanto na quantidade como na qualidade da

água subterrânea.

Costa e Braz da Silva (2000) fazem algumas considerações a respeito da pequena

influência da vegetação para a água subterrânea. Eles consideram que a vegetação atua de

maneira indireta, pois na medida em que dificulta o escoamento superficial, propicia

condições de maior infiltração. Além disto, quanto maior é a cobertura vegetal, maior é a

evapotranspiração e, conseqüentemente, maiores serão as precipitações que irão

proporcionar melhores condições de recarga aos aqüíferos. Isto não é válido para região

do Nordeste, de clima predominantemente seco. Em regiões semi-áridas a vegetação é

escassa e as precipitações também, diminuindo a recarga de água para o aqüífero. Assim,

a influência da vegetação ocorre de forma indireta, podendo estar relacionada com a

formação de solos mais espessos (Figura 3.5)



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

26

Figura 3.5 – A influência indireta da vegetação está relacionada com a formação de solos mais
espessos, como representado nos perfis. O perfil (1), típico da região estudada, é pouco espesso,
logo atingindo a rocha fresca; o perfil (2) é intermediário; na região, pode estar presente próximo
a rios, riachos ou lagoas, ou até mesmo em coberturas sedimentares; o perfil (3) é típico de
regiões de clima chuvoso, com desenvolvimento de vegetação densa.

Nas regiões estudadas a vegetação é predominantemente Hiperxerófita, do tipo

Caatinga Arbórea, Caatinga Herbácea-Arbustiva e Vegetação de Tabuleiro (Sá et al.

2000). É mais importante próximo aos rios/riachos ou lagoas. Desta forma, pode-se

associar essa vegetação a regiões com maior umidade e conseqüentemente, maior

acúmulo de água em subsuperfície, constituindo uma forma indireta de avaliar a umidade

do solo. A caracterização de faixas com vegetação densa, relacionadas com zonas

úmidas, são bem destacadas nos tratamentos das imagens orbitais (ver Capítulo 9).

A influência da vegetação na qualidade da água é muito pequena; algumas vezes,

em regiões muito encharcadas e ambiente redutor, a vegetação pode acarretar má

qualidade à água, pelo excesso de matéria orgânica (não é o caso das regiões estudadas,

no semi-árido nordestino).

(1) (2) (3)
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3.6- COBERTURAS SEDIMENTARES

Os terrenos cristalinos são praticamente impermeáveis, ocasionando rápido

escoamento superficial das águas o que, aliado às altas taxas de evaporação, e a

distribuição irregular e variável das fendas, resulta em baixas taxas de infiltração. É mais

provável que a recarga efetiva deva ocorrer a partir da infiltração de águas subterrâneas

armazenadas em aluviões e/ou coberturas sedimentares mais espessas. Neste caso, as

coberturas funcionam como elemento regulador que receptam, armazenam e fornecem

água às fraturas subjacentes. Na área estudada a caracterização e diferenciação das

coberturas foi feita a partir de processamento das imagens orbitais, conforme detalhado

no Capítulo 9. São coberturas arenosas, que servem como zonas de recarga para as

fraturas no cristalino. A partir das fichas de poços e observações locais verificou-se que

poços perfurados nestas coberturas possuem maiores vazões, o que mostra a influência

positiva de um regolito espesso na quantidade de água armazenada no cristalino.

3.7- CONSTITUIÇÃO LITO-ESTRUTURAL DO TERRENO

Trabalhos como os de Costa (1965, 1986) e Costa e Braz da Silva (2000),

consideram a constituição litológica como um fator que pode contribuir tanto na

quantidade, quanto na qualidade da água subterrânea. Segundo esses autores, as

pesquisas realizadas revelam que os micaxistos são as rochas que proporcionam as

melhores vazões, seguidos dos gnaisses, migmatitos e granitos, em ordem decrescente.

Essa relação entre o tipo de rocha e os volumes de água acumulados em suas fraturas

pode ser devido a uma certa permeabilidade, no caso dos micaxistos, em função da

xistosidade. Com relação à influência da rocha na qualidade da água subterrânea, Costa

(1965) verificou que os micaxistos foram as rochas que apresentaram grau de salinização

mais elevado, seguidos dos migmatitos, granitos e gnaisses.

A infiltração de soluções nas fraturas das rochas também pode afetar a quantidade

e qualidade da água. Soluções com elevada concentração de sílica, associada ou não a

ferro, podem produzir a cimentação total ou parcial das fraturas; neste caso as fraturas
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encontram-se “regeladas”, diminuindo ou até mesmo impermeabilizando o meio

fraturado. Conseqüentemente, os reservatórios hídricos podem ficar definitivamente

comprometidos. No caso da água infiltrada carrear material detrítico, o efeito resultante

poderá ser uma obstrução apenas parcial do meio fraturado, quando esses detritos são

grossos (fração areia), ou a impermeabilização quase total se o detrito é fino (fração

argila). Quando ocorre a cimentação das fraturas por material carbonático, pode ocorrer

uma elevação da dureza da água, interferindo assim na sua qualidade.
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4 - O ESTADO DA ARTE DA HIDROGEOLOGIA EM

TERRENOS CRISTALINOS: UMA REAVALIAÇÃO DOS

FATORES INFLUENTES E MODELOS DE OCORRÊNCIA DE

ÁGUA SUBTERRÂNEA NESTES TIPOS DE TERRENOS

4.1- INTRODUÇÃO

Já é bem conhecido no meio geológico, especialmente no âmbito da hidrogeologia,

que a percolação e a acumulação de água subterrânea em terrenos cristalinos é controlada

por fraturas e outras descontinuidades no maciço rochoso, o que exige dos profissionais

uma base de conhecimentos em Geologia Estrutural. Embora alguns trabalhos tenham

abordado o tema (Siqueira 1963, 1967; Costa 1965, 1986; Costa e Braz da Silva 2000),

os conceitos estruturais utilizados por esses autores datam das décadas de 1950-60, os

quais devem ser reavaliados à luz de métodos estruturais modernos, incluindo o contexto

geológico e o arcabouço neotectônico da região.

Este Capítulo aborda os métodos estruturais atualmente utilizados na locação de

poços em terrenos cristalinos, dentro de uma análise crítica desses conceitos clássicos,

onde foram discutidos e reavaliados os métodos atualmente utilizados nas locações dos

poços, como é o caso do modelo Riacho-Fenda (Siqueira 1963). Foram também

analisados outros tipos de contexto, como o modelo Calha Elúvio-Aluvionar (Silva 2000)

e o modelo Bolsões de Intemperismo, os quais podem aumentar o índice de acerto e as

vazões dos poços nos terrenos cristalinos.

Para orientar uma reformulação da metodologia e indicar linhas de pesquisa

abordando o problema da água subterrânea no cristalino, devem ser considerados dois

aspectos principais deste campo de conhecimento:

o avanço ocorrido na compreensão dos processos de deformação, nas últimas

décadas, incluindo o contexto tectônico e relações de nível crustal e cronológicas;
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o papel dos sistemas de tensões neotectônicos (assunto detalhado no capítulo 6),

atuando em condições superficiais ou muito rasas na crosta, em consonância com

o fato de que a migração e a acumulação da água explotável é um processo

geologicamente muito recente, em pleno curso.

4.2- O AQÜÍFERO FRATURADO

As rochas cristalinas (ígneas ou metamórficas) são litologias caracterizadas pela

pequena e/ou inexistente porosidade intergranular (porosidade primária). Neste caso, a

circulação e o armazenamento da água subterrânea são condicionados por superfícies

e/ou planos de descontinuidades (porosidade secundária), caracterizando um aqüífero

fraturado (Figuras 4.1 e 4.2). Essas fraturas englobam juntas e falhas, normalmente com

dimensões (comprimento) que variam de métricos a dezenas de quilômetros. É

importante destacar que as fraturas de baixo ângulo ajudam a distribuir a água através de

uma área maior em subsuperfície.

Dois outros tipos de estruturas ainda devem ser considerados, pela possibilidade

de proverem espaços abertos: (a) contatos entre diques, filões e litologias distintas; (b)

planos de foliação e zonas miloníticas. Embora originalmente “fechadas”, essas

estruturas podem ser “abertas” quando submetidas a processos de reativação,

intemperismo e descompressão próximo à superfície da Terra (Jardim de Sá 2000).

Na maioria dos casos, a identificação das fraturas se torna uma tarefa difícil por

estarem capeadas por uma cobertura sedimentar (Figuras 4.3) que pode estar representada

por constituintes sedimentares alóctones ou, até mesmo, pela própria rocha alterada,

formando um solo bastante espesso. Neste caso, a presença de uma cobertura mais ou

menos espessa aumentará ou não a área de recarga para as fraturas sobrejacentes. Em

regiões de clima semi-árido, como nas áreas de estudo, não ocorre um expressivo

desenvolvimento de solo (como já visto no Capítulo 3). É possível observar, em algumas

áreas (como na área de Santo Antônio), a presença freqüente de coberturas quaternárias.

Apesar deste tipo de cobertura interferir na identificação das fraturas em superfície, ela

desempenha um papel positivo servindo como zonas de recarga (Figuras 4.4 e 4.5).



Figura 4.1 - Observação em campo, próximo à cidade de Montanhas –RN, de
fraturas em rocha granitóide. Muitas vezes o fraturamento é de difícil detecção
devido à presença de cobertura sedimentar.
Figura 4.2 – A foto representa o padrão de fraturamento de uma rocha granitóide
em perfil, próximo à cidade de Montanhas-RN. Nas áreas de estudo, na maioria
das vezes, as fraturas são subverticais e se interconectam com fraturas
subhorizontais que ajudam a distribuir a água através de uma área maior.

4.1

4.2
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Figura 4.3 – Imagem de Satélite Landsat 5-TM em RGB-532 da região de Serrinha-RN.
Observa-se a presença de uma cobertura sedimentar quaternária, delimitada na imagem. Apesar
deste tipo de cobertura dificultar a identificação das fraturas em superfície, ela desempenha um
papel positivo servindo como zonas de recarga.
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Figura 4.4 - A presença de cobertura sedimentar/solo/rocha alterada, delimitada na foto,
dificulta a identificação das fraturas em superfície, mas contribui como zona de recarga. Pedreira
Herval, Barreiros-PE.
Figura 4.5 – A espessa cobertura sedimentar + rocha alterada aumenta o nível de recarga nas
fraturas subjacentes. Pedreira na região de Macaíba-RN.

Em subsuperfície, as regiões com maior acúmulo de água encontram-se onde

ocorre um maior número de interseção ou densidade de fraturas (Figura 4.6). Nestas
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regiões, haverá um aumento no grau de alteração da rocha, aumentando a porosidade da

mesma (Figura 4.7); nestes locais podem ser formados bolsões de intemperismo, regiões

onde o intemperismo é mais atuante, dependendo da litologia e/ou densidade de fraturas,

aumentando a porosidade da rocha (mais detalhe adiante).

De um modo geral, os aqüíferos fraturados apresentam características próprias,

tais como:

são descontínuos, heterogêneos e anisotrópicos em sua maioria;

a permeabilidade está relacionada com a abertura efetiva, rugosidade,

intercomunicação, densidade e extensão das superfícies de descontinuidade;

avaliação de constantes hidrodinâmicas nem sempre é possível, devido à

instabilidade da vazão;

as entradas de água no poço podem ocorrer em vários níveis (Figura 4.8).

4.3- FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS FRATURAS

O maciço rochoso pode estar submetido a diferentes tipos de tensões

(compressivas e/ou distensivas), em diferentes direções. Este maciço, quando submetido

a um campo de tensões, pode apresentar comportamentos diferenciados que estarão

relacionados com a composição litológica, pressão, temperatura e outros fatores. Em

geral, um maciço pode passar por um ou mais, dos três regimes de deformação, frágil,

dúctil-frágil e dúctil, em diferentes estágios.

No regime frágil, as rochas submetidas a um campo de tensões caracterizam-se por

uma perda da coesão, que resulta na formação de fraturas (juntas e falhas).

As fraturas podem ter sido desenvolvidas em um estágio “antigo” de evolução do

maciço (p. ex., final do Precambriano ou no Cretáceo, no caso do Nordeste do Brasil),

quando o mesmo esteve soterrado sob maiores profundidades. Em adição, este tipo de

regime deformacional também esteve ativo em tempos mais recentes, cenozóicos,

associado a processos de erosão, soerguimento e exumação do terreno.
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Figura 4.6 – Regiões de interseção de fraturas, delimitadas na foto, são os locais mais propícios
para captação de água. Pedreira na região de Macaíba-RN.
Figura 4.7 - Nos locais onde há um grande número de interseções, a porosidade aumentará,
formando bolsões de intemperismo, delimitadas por um círculo, neste caso ainda conectadas a
superfície. Pedreira na região de Macaíba-RN.
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Figura 4.8 – A água drenada do solo/cobertura é canalizada pelo contato do sedimento e pelas
fraturas, inclusive na porção interna ao corte. Um poço no local exibiria entradas de água em
diferentes níveis. Pedreira Herval, Barreiros-PE.

4.4- MODELO DE PROSPECÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM

TERRENOS CRISTALINOS

4.4.1- O MODELO RIACHO-FENDA

Um conceito muito utilizado na locação de poços em terrenos cristalinos é o do

Riacho-Fenda (Siqueira 1963), que corresponde à situação onde ocorre a coincidência da

drenagem superficial com zonas densamente fraturadas do cristalino, que

proporcionariam a melhor condição de infiltração e armazenamento de água (Figura 4.9).

Considerando-se essa condição, o cruzamento de cursos de água são, em geral, locais

preferenciais para locação de poços. Neste caso, o riacho-fenda é facilmente reconhecido

em fotografias aéreas e no campo através de trechos retilíneos e “cotovelos” ao longo da

drenagem (Figura 4.10), e pela ocorrência de fraturas paralelas à drenagem em

afloramentos adjacentes.
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Figura 4.9 – Modelo Riacho-Fenda, modificado de Nascimento da Silva 2002. Observa-se que
as fraturas coincidem com a rede de drenagem, tanto em superfície quanto em subsuperfície.

Figura 4.10 – Fotografia aérea da região de Serrinha-RN, onde foram marcados as drenagens e
fotolineamentos, em alguns casos os lineamentos coincidem com trechos retilíneos da drenagem,
caracterizando o riacho-fenda.
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Geralmente este é o único critério/modelo utilizado na locação dos poços no

cristalino, acarretando um grande risco de perfurar um poço seco. Embora o riacho-fenda

seja usualmente relacionado a zonas de fraturas, as observações de campo mostram que

os lineamentos traçados em fotografias aéreas também podem corresponder ao trend da

foliação da rocha no local. Neste caso, outros fatores iriam influenciar no acúmulo de

água em subsuperfície, como será visto adiante.

4.4.2- O MODELO CALHA ELÚVIO-ALUVIONAR

O modelo Calha Elúvio-Aluvionar foi proposto por Silva (2000), quando verificou

que uma drenagem retilínea não correspondia, de fato, a uma zona de fraturas. As suas

observações de campo foram subsidiadas por dados geofísicos, que não comprovaram a

presença de fraturamento na mesma direção do riacho.

A estrutura do tipo calha é visualizada como uma “mini bacia”, com uma

considerável quantidade de aluvião + regolito, desenvolvida e controlada pela foliação da

rocha (Figura 4.11) ou outro tipo de anisotropia. Assim, à medida que o intemperismo

atuasse na rocha alterando e abrindo os seus planos de foliações, a estrutura calha se

desenvolveria. Desta forma, a maior vazão de um poço perfurado neste local estaria

relacionada com um maior intemperismo atuante na foliação da rocha, “abrindo” esta

estrutura, aumentando a porosidade e a permeabilidade da rocha e, conseqüentemente,

permitindo o acúmulo de água. Uma maior quantidade de aluvião e rocha alterada

também aumentariam a área de recarga.
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Figura 4.11 – Modelo Calha Elúvio-Aluvionar proposto por Silva (2000), modificado de
Nascimento da Silva (2002). Observa-se que a drenagem não corresponde a fraturas em
superfície; nota-se a coincidência da direção da drenagem com o trend da foliação da rocha.

4.4.3- MODELO BOLSÕES DE INTEMPERISMO

O acúmulo de água subterrânea em terrenos cristalinos depende de diversos

fatores, que em conjunto aumentam a possibilidade de reserva de água. A espessura da

cobertura sedimentar é um fator importante, pois quanto maior a cobertura superficial,

maior será a zona de recarga para as fraturas subjacentes.

Em subsuperfície, o comportamento das fraturas e outros tipos de

descontinuidades, juntamente com a ação do intemperismo, também constituem um fator

importante, pois em regiões densamente fraturadas haverá uma tendência a acentuar o

intemperismo, e conseqüentemente, um aumento na porosidade e no acúmulo de água

(Figura 4.12a). Outro caso importante, onde o intemperismo pode agir de maneira

diferenciada, é quando ocorrem litologias diferentes em contato, uma sendo mais
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susceptível à ação do intemperismo do que a outra (Figura 4.12b). Em conseqüência,

podem ser desenvolvidas zonas de maior porosidade e permeabilidade, coincidindo com

as litologias mais alteradas.

Deste modo, onde o intemperismo age de forma diferenciada, a depender da

litologia ou do grau de fraturamento da rocha em subsuperfície, são formados bolsões de

intemperismo, com desenvolvimento de um tipo de porosidade “primária”, com maior

favorabilidade ao acúmulo de água (Figuras 4.13 e 4.14). Tais situações podem resultar

em poços de grandes vazões, por vezes não previstas (Figura 4.15) a partir dos estudos

em superfície (sensoriamento remoto e afloramento).

Figura 4.12 – (a) Modelo Bolsões de Intemperismo. Observa-se que em subsuperfície, nas
regiões densamente fraturadas, o intemperismo é mais atuante, aumentando a porosidade da
rocha; (b) Neste outro caso, o modelo Bolsões de Intemperismo é caracterizado nos casos em que
existe uma diferença de litologia, onde uma é mais susceptível ao intemperismo do que a outra,
aumentando a porosidade na litologia mais susceptível.
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Figura 4.13 – Afloramento de granitóide na região de Itapagé-CE. Observa-se um intenso
fraturamento aumentando o intemperismo da rocha e, conseqüentemente, a drenagem e o
acúmulo de água. Ao lado, um detalhe do afloramento mostrando intersecções de fraturas e um
dique básico, sítios onde o intemperismo é mais atuante.
Figura 4.14 - Afloramento de granitóide com lentes de anfibolito na região de Iatapagé-CE.
Aqui o intemperismo foi bastante forte nas lentes de anfibolito, aumentando a porosidade dessa
rocha. Um poço iniciado no granitóide, em superfície, poderia encontrar uma zona alterada em
profundidade, exemplificando os bolsões de intemperismo.
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Figura 4.15 - Situações que podem resultar em poços de grandes vazões, por vezes não previstas
a partir dos estudos em superfície. O poço que foi perfurado na cobertura foi improdutivo,
devido à pequena espessura da mesma e ausência de fraturamento na rocha cristalina. Já o poço
perfurado no cristalino poderia resultar também num poço improdutivo; no entanto, em
profundidade, podem ocorrer lentes de rochas mais susceptíveis ao intemperismo, aumentando
assim, a porosidade e conseqüentemente a vazão do poço.
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INTRODUÇÃO

Décadas de prospecção hidrogeológica no Nordeste do Brasil e em outros terrenos

cristalinos conduziram a um arcabouço teórico-metodológico que é amplamente utilizado

para a locação de poços, por parte de profissionais autônomos, empresas privadas e

companhias governamentais. É amplamente reconhecido que, neste tipo de terreno, a

percolação e acumulação de água são controladas por fraturas e outras descontinuidades

no maciço rochoso, o que requer dos hidrogeólogos uma base de conhecimentos em

Geologia Estrutural, tarefa que foi desempenhada com sucesso, em nosso país, pelas

sínteses de Siqueira (1967), Costa (1965) e, na primeira edição deste compêndio, Costa &

Silva (1997). Todavia, muitos dos conceitos referidos nessas contribuições datam das

décadas de 1950-60 e assim demandam uma revisão que complemente e atualize esses

textos.

A proposta deste trabalho é efetuar uma análise crítica dos conceitos e

procedimentos clássicos. Em seguida, serão discutidos conceitos modernos de Geologia
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Estrutural e da evolução tectônica dos continentes, como base para orientar uma

reformulação da metodologia, num esforço conjunto a ser desenvolvido com

hidrogeólogos experientes na pesquisa de água subterrânea no cristalino. Dois aspectos

são considerados básicos na linha de pensamento aqui explorada:

(i) O enorme progresso ocorrido na compreensão dos processos de deformação ao

longo das quatro últimas décadas, incluindo o contexto tectônico, os parâmetros

decorrentes do nível crustal e as relações cronológicas entre diferentes estruturas, o que

permite explicar, de modo adequado, situações sugeridas ou constatadas pela prática de

locação;

(ii) O papel de controle que deve ser exercido pelos sistemas de tensões

neotectônicos, atuando em condições superficiais ou muito rasas na crosta, em

consonância com o fato de que a migração e acumulação da água explotável é um

processo superficial e geologicamente muito recente, em pleno curso.

Faz parte da proposta uma ênfase em métodos e conceitos simples, de aplicação

direta e de baixo custo. Abordagens sofisticadas e de custo elevado teriam escassa

utilidade para a pesquisa hidrogeológica em regiões semi-áridas e economicamente

carentes. O tema e conhecimentos aqui abordados fazem parte de projetos de pesquisa

financiados pelo Programa PADCT3 (FINEP e CNPq), com apoio de várias entidades

(com destaque para a CPRM / Serviço Geológico Nacional e um projeto de cooperação

internacional Brasil / Agência Brasileira de Cooperação / CPRM e o Canadá / Canadian

International Development Agency / Geological Survey of Canada) e conduzidos por

professores e pós-graduandos do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e

Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, com apoio

CAPES e CNPq).

CONCEITOS CLÁSSICOS E PROBLEMAS LEVANTADOS

O termo “clássico” refere-se à abordagem hidrogeológica usual, adotada no

Nordeste do Brasil e em outras regiões dominadas por rochas cristalinas, no país e em

outros continentes. Como fontes preferenciais de informação, remetemos o leitor às
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referências acima citadas (em especial o Capítulo de responsabilidade de Costa & Silva

1997, na primeira edição deste compêndio).

Além de outros fatores, que não serão objeto de consideração no presente,

podemos dizer que existe consenso sobre a importância das estruturas frágeis na criação

de espaços nas rochas, permitindo a acumulação de reservas de água no cristalino;

falamos aqui de fraturas, estruturas que de um modo geral são consideradas como

“abertas”, na trama de uma rocha cristalina. O termo fraturas engloba juntas

(descontinuidades ao longo das quais o movimento relativo entre os blocos é muito

pequeno na escala considerada) e falhas (ou zonas de falhas), cujas dimensões

(comprimento) de interesse no caso variam de métricas a dezenas de quilômetros (Figura

1). Todavia, dois outros tipos de estruturas ainda devem ser considerados, pela

possibilidade de proverem espaços abertos nas rochas. É o caso dos contatos entre

litologias distintas, mecanicamente contrastantes, a exemplo das paredes de diques e

filões, zonas que já são consideradas como favoráveis na prática atual de locação.

Finalmente, também devem ser considerados planos de foliações e zonas miloníticas.

Embora originalmente “fechadas”, essas estruturas dúcteis (formadas em profundidade)

podem ser “abertas” quando submetidas a processos de reativação, intemperismo e

descompressão, próximo à superfície da Terra.

(A) 

Juntas Zonas de falha

Contatos geológicos Superfícies de 
foliação intemperizadas

(B)

(C) (D) 

Figura 1 – Estruturas que controlam a ocorrência de água subterrânea em rochas
cristalinas. (A) Juntas; (B) Falhas e zonas de falhas; (C) Contatos geológicos; (D)
Superfícies de foliação (incluindo zonas de cisalhamento), quando intemperizadas
(o efeito do intemperismo é indicado por traços mais grossos, próximos à
superfície).
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Em função de sua dimensão, o reconhecimento de fraturas e outras estruturas pode

envolver a análise de imagens de satélites e fotografias aéreas convencionais, e/ou o

estudo de afloramentos. A fotointerpretação é direcionada à localização de estruturas

favoráveis - em especial, as zonas fraturadas, bem como a estabelecer seu relacionamento

com possíveis fontes de recarga - coberturas e a rede de drenagem. Bourguet et al. (1981)

ilustram a interpretação de vários casos de drenagem. (Siqueira (1963, in Siqueira 1967)

elaborou o conceito de riacho-fenda, quando uma drenagem teria seu curso controlado

por uma fratura/zona de fratura, e condições de recarga periodicamente asseguradas

(Figura 2). O conceito é amplamente utilizado em regiões semi-áridas, condicionando,

até mesmo, o processo de fotointerpretação (fraturas são identificadas pelos trechos

retilíneos e “cotovelos” ao longo da drenagem). Em campo, os afloramentos adjacentes

devem mostrar uma boa frequência de fraturas orientadas segundo a direção foto-

interpretada - o segmento retilíneo de um riacho. Todavia, a análise de casos de locação

de poços (Coriolano et al. 2000; Coriolano 2002; Nascimento da Silva & Jardim de Sá

2000) mostra que a correlação de dados estruturais entre essas diferentes escalas não é

uma tarefa simples.

Riacho-fenda !

Riacho-fenda ?

Figura 2 – O conceito de riacho-fenda. As fraturas são inferidas a partir de
trechos retilíneos e cotovelos da drenagem. É necessário verificar, em campo, a
ocorrência de intenso fraturamento em afloramentos adjacentes, paralelo ao trend
fotointerpretado, para validar o modelo. Trechos retilíneos da drenagem também
podem ser controlados pela foliação das rochas.
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Existe uma prática firmada, no Nordeste do Brasil e em regiões cristalinas

similares na África (Bouguet et al. 1980-81; Wright & Burgess 1992), de que a

profundidade máxima para a ocorrência de fraturas abertas, com água, não ultrapassa a

faixa de 60 a 100 m (segundo diferentes avaliações). Na verdade, a ocorrência de água

minando a partir de fraturas, em galerias mineiras profundas, ou as fontes termais que

drenam água desde profundidades de 1 a 3 km (Berthier 1982), alertam que aquele valor

é mínimo, sendo na verdade fortemente condicionado a aspectos técnico-econômicos da

sondagem e do bombeamento.

Um ponto crítico na avaliação de terreno reside na detecção das fraturas “abertas”,

mais propícias ao fluxo e acumulação de água. Neste caso, a abordagem clássica

demanda uma análise crítica face à evolução tectônica regional, incluindo a cronologia e

condições crustais da deformação, impressas nas estruturas hoje aflorantes ou

subaflorantes. Frequentemente, os critérios propostos para selecionar ou priorizar

locações estão baseados em feições e estruturas relacionadas a uma etapa antiga e

profunda da evolução crustal. Tomando o exemplo do Nordeste brasileiro, a deformação

principal do terreno ocorreu, pelo menos, no final do Precambriano (há cerca de 550 Ma

atrás !), quando as estruturas hoje expostas estavam sendo desenvolvidas numa faixa

entre 8 a 15 km de profundidade ! Apoiar-se no contexto original de formação dessas

estruturas é um procedimento injustificável, de vez que o fluxo e acúmulo da água

normalmente explotável é um processo geologicamente recente e superficial,

possivelmente abrangendo, no máximo, um nível de 0,5 a 1 km na crosta. Quanto às

estruturas frágeis, é necessário considerar a ocorrência de sucessivos eventos de

deformação, desde o final do Precambriano até os tempos atuais. A rede de fraturas

presente nos terrenos cristalinos tem assim uma cronologia complexa, sendo em sua

maior parte herdada dos eventos antigos, que igualmente não possuem relação direta com

o campo de tensões atual. Pelas suas implicações, é importante que o hidrogeólogo do

cristalino conheça os principais aspectos da evolução tectônica da sua região de trabalho.
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CONCEITOS BÁSICOS DE GEOLOGIA ESTRUTURAL: A DEFORMAÇÃO

FRÁGIL

Nas duas últimas décadas, a relação entre estruturas e as condições de

permeabilidade/porosidade de um maciço rochoso estão sendo abordadas com crescente

interesse, especialmente em países do hemisfério norte, a partir de um número de

contribuições multidisciplinares. Muitas dessas contribuições (ver revisão em Odling

1998, p.ex.) foram impulsionadas não apenas pela prospecção de água no cristalino, mas

exatamente por um objetivo oposto – a procura de rochas cristalinas “sêcas”,

impermeáveis, adequadas para o armazenamento de lixo nuclear (Carlsson & Olsson

1980-81; Almén 1994). A indústria do petróleo somou uma enorme parcela de

conhecimentos, dedicada aos problemas de porosidade e permeabilidade em reservatórios

fraturados (Nolen-Hoeksema & Howard 1987; Heffer & Lean 1993; Sibson 1994; Barton

et al. 1997; Aydin 2000). A esses enfoques mais específicos, é acrescida a expansão de

conhecimentos na Geologia Estrutural, na Neotectônica e sobre a evolução da crosta

continental, de um modo mais amplo (ver diversos artigos em Hancock 1994, p.ex.).

Alguns dos tópicos desenvolvidos constituem temas de ponta, cuja aplicabilidade na

prática de locação ainda não foi estabelecida.

A hidrogeologia do cristalino demanda uma renovação de conhecimentos,

incorporando os modelos 3-D da geometria de sistemas de juntas e zonas de falhas, sua

cinemática e o funcionamento mecanicamente integrado de sistemas complexos. Na

avaliação do potencial hidrogeológico de fraturas, os seguintes pontos devem ser

considerados:

(i) Geometria do sistema de fraturas, incluindo as feições (abertura, rugosidade) de

uma fratura individual, bem como a orientação, dimensões e conectividade entre

diferentes famílias; essa geometria é controlada pelo campo de tensões atuante na época

de formação das fraturas, bem como pelo tipo de rocha fraturada e as condições crustais

em que tal fenômeno ocorreu;
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(ii) Tendência atual de comportamento – “abertura” vs. “fechamento” das

diferentes famílias, o que é condicionado pelo campo de tensões atual/neotectônico e pela

evolução recente do terreno, no tocante à sua exumação e processos de intemperismo.

O ítem (i) acima diz respeito ao reconhecimento de conjuntos de fraturas que

estejam relacionados a um mesmo regime cinemático e respectivo campo de tensões.

Vários livros textos e artigos recentes sumarizam este tipo de conhecimento (Hancock

1985,1994; Ramsay & Huber 1987; Twiss & Moores 1992; Angelier 1994; Choukroune

1995; Hatcher Jr. 1995; van der Pluijm & Marshak 1997; Aydin 2000).

As tensões atuantes nos corpos geológicos podem ser do tipo uniaxial (que

produziriam juntas de distensão – com tendência dilatacional/”aberta”, ou estilolíticas,

com tendência contracional/”fechada”), biaxial (quando poderiam ser desenvolvidas

juntas de distensão, juntas estilolíticas e/ou fraturas de cisalhamento, estas últimas com

movimento paralelo às paredes) ou triaxial (sistemas complexos com múltiplas famílias

de fraturas). Nos dois primeiros casos, os eixos de tensões ( 1 2 3) guardam uma

relação angular simples com respeito às fraturas; nos sistemas triaxiais essa relação é

complexa. Em geral e numa primeira abordagem, as famílias de fraturas naturais podem

ser tratadas, simplificadamente, como desenvolvidas em sistemas biaxiais.

Em função das tensões atuantes, podem ser distinguidos regimes de cisalhamento

puro, simples ou geral. Em cada um desses casos, e a depender do tipo de rocha e das

tensões atuantes (magnitude e orientação), podem ser desenvolvidas as juntas de

distensão (em geral desenvolvidas sob esforços trativos e/ou com a participação de

fluidos, reduzindo a tensão efetiva atuante nas rochas – Figura 3A,B), fraturas de

cisalhamento ou falhas, juntas estilolíticas (em rochas passíveis de dissolução em

condições superficiais, o que não ocorre nos litotipos cristalinos aqui considerados) e

juntas/fraturas híbridas (cisalhamento + dilatação ou contração). A Figura 4 sintetiza a

orientação das fraturas em relação ao regime de tensões atuante. As fraturas híbridas, não

representadas na figura, são desenvolvidas com relação angular intermediária aos outros

tipos. O cisalhamento puro produz sistemas de fraturas simétricos; são características as

fraturas de cisalhamento conjugadas. Regimes de cisalhamento simples ou geral

(cisalhamento simples + componente de dilatação ou contração) são condicionados pela

movimentação de falhas e resultam em sistemas de fraturas assimétricos. Nesses casos, é
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muito utilizada a notação de fraturas T (juntas de distensão), R, R’ e P (fraturas de

cisalhamento, com movimento contrário ao da falha principal, dito fraturas antitéticas –

caso de R’, desenvolvida em alto ângulo com respeito à zona de falha, ou com

movimento semelhante, dito fraturas sintéticas – caso de R e P), para designar o

fraturamento de segunda ordem, relacionado a uma falha principal. A atuação desses

regimes é função do movimento diferencial de blocos na crosta da Terra (ou em maior

escala, das placas litosféricas) e também dependente da escala considerada. Isoladamente,

as fraturas de cisalhamento conjugadas do regime de cisalhamento puro definem, em

maior detalhe, regimes de cisalhamento simples (ou geral).

1
2

22

13

2

(A) (B)

(C)

1

2

3

Pf

1

13 3 31 1

2

Figura 3 – Formação ou reativação de fraturas, visualizada no diagrama de Mohr.
(A) Atuando numa rocha cuja condição de ruptura é dada pelo envelope de Mohr,
o estado de tensões 1 (tensão diferencial mais baixa) originaria juntas de
distensão (ângulo  próximo de 90 ); o estado de tensões 2 originaria fraturas de
cisalhamento (ângulo  próximo de 60 ). (B) O estado de tensões 1 não origina
fraturas na rocha; com aumento da pressão de fluidos (Pf) nos poros e aberturas, a
tensão normal efetiva é reduzida (o círculo se desloca para a esquerda no gráfico,
configurando o estado de tensões 2) e a rocha seria fraturada. (C) Considerando
um estado de tensões específico, o mesmo é insuficiente para originar fraturas
numa rocha sã (envelope 1), reativa fraturas pré-existentes, parcialmente seladas,
com um trend determinado (envelope 2, com parâmetro c reduzido), e reativa um
amplo leque (direcional) de fraturas não cimentadas, desprovidas de coesão
(envelope 3, parâmetro c nulo).
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Falha de empurrão/contracional

Falha de normal/distensional

Falha transcorrente

Estilólito

Junta de distensão

Cisalhamento puro Cisalhamento simples

Cisalhamento geral

Figura 4 – Regimes de cisalhamento e estruturas frágeis resultantes. Atentar para
o tipo e relação angular das fraturas desenvolvidas. O esboço é válido para mapa
ou cortes verticais; todavia, as falhas, conforme representadas pelos símbolos
usuais, seriam assim desenvolvidas num contexto de transcorrência – ver Figura 5
(ou seja, no caso das falhas, a figura representa adequadamente a visão em mapa).
No cisalhamento geral, o componente de cisalhamento puro poderia ser de
contração (conforme representado; corresponderia a uma cinemática de
transpressão no contexto de transcorrência) ou de dilatação (designado de
transtração no caso de transcorrência).

Em função da orientação dos eixos de tensões na crosta ou litosfera (mais uma

vez, condicionados pelo movimento relativo de blocos crustais ou das placas), são

distinguidos os regimes de deformação (ou regimes cinemáticos) distensionais,

contracionais e transcorrentes, cada um deles (e em diferentes escalas) podendo operar

sob condições de cisalhamento puro, simples ou geral. A Figura 5 ilustra a orientação de

falhas e juntas de distensão em cada um desses regimes, em condições de cisalhamento

puro.
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3

1

3

1

3

1

Regime distensional Regime contracional

Regime transcorrente

Falhas de empurrão/contracionais

Falhas normais/distensionais

Juntas de distensão

Falhas transcorrentes

Eixos de tensões

Figura 5 – Falhas, eixos de tensões e regimes cinemáticos. Por simplicidade e
além das falhas, foram representadas apenas as juntas de distensão, em cada caso.
O eixo 2 é sempre ortogonal aos demais. Convencionamos representar 1 como
compressão e 3 como tração. Todavia, qualquer um (ou todos) dos três eixos
pode ser compressivo ou trativo (ou neutro), embora necessariamente obedecendo
à relação 1 2 3.

Cada um desses regimes cinemáticos é caracterizado pela dominância de um tipo

de falha específico – os empurrões/falhas inversas ou falhas contracionais, as falhas

normais ou falhas distensionais e as falhas transcorrentes. Todavia, a geometria 3-D

das falhas é mais complexa (Davison 1994 e outras referências no texto). Além das

fraturas de segunda ordem, diferentes tipos de falhas podem funcionar mecanicamente

integrados, em “coerência cinemática” (falhas de transferência ou rampas laterais; falhas

contracionais ou distensionais em zonas de ponte ou de escalonamento em

transcorrências; zonas de descolamento em baixo ângulo, etc. A Figura 6 ilustra alguns

desses casos.
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RL FT

TP

TT

RF

Falha de empurrão/contracional

Falha de normal/distensional

Falha transcorrente

Empurrões (RF, rampa frontal)
e rampas laterais (RL)

Falhas normais e de 
transferência (FT)

Zonas de transtração (TT)
e transpressão (TP)

Figura 6 – Conexões e a geometria 3-D dos tipos básicos de falhas. Em qualquer
um dos regimes cinemáticos principais (contracional, distensional, transcorrente),
falhas de rejeito direcional convivem com falhas normais, inversas ou oblíquas.

A Figura 4 simplifica os três regimes cinemáticos, que todavia são transicionais

entre si, como ilustrado na Figura 7. Nesses regimes com cinemática oblíqua (riftes com

abertura oblíqua, colisões oblíquas, etc.) ocorrem falhas oblíquas com componentes de

empurrão ou movimento normal, ou estruturas de transpressão ou transtração (estruturas

em flor, etc.). Falhas oblíquas também são desenvolvidas em em regimes de tensões

triaxiais, ou quando formadas por reativação de fraturas pré-existentes (Hancock 1985;

Angelier 1994).
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ND

ODS/TTS ODD/TTD

TS TD

IC

OCD/TPDOCS/TPS

Figura 7 – Movimento relativo de blocos crustais ou litosféricos (placas), e o
regime cinemático e estruturas induzidas nos seus limites. O diagrama é
esquemático e representa a superfície da Terra (visão em mapa). No centro do
diagrama, estão colocados dois blocos/placas na posição original, adjacentes. As
setas indicam o movimento relativo dos blocos, que na periferia da figura estão
deslocados entre si, lateralmente (linha horizontal no diagrama), ortogonalmente
(coluna vertical, com lacunas ou áreas de sobreposição) ou obliquamente (linhas
diagonais). As estruturas resultantes estão representadas esquematicamente ao
lado de cada par de blocos. As abreviaturas são: IC, falhas inversas ou
contracionais; ND, falhas normais ou distensionais; TD e TS, falhas
transcorrentes dextrais e sinistrais, respectivamente; ODD/TTD e ODS/TTS,
falhas oblíquas distensionais/transtrativas, dextrais e sinistrais, respectivamente;
OCD/TPD e OCS/TPS, falhas oblíquas contracionais/transpressivas, dextrais e
sinistrais, respectivamente.

Regimes de distensão caracterizam riftes continentais ou oceânicos. Com a

separação e deriva dos continentes, este tipo de regime deformacional fica melhor

preservado nas margens continentais passivas, nas seções rifte e transicional das bacias

marginais mesozóicas (no caso brasileiro) e seu embasamento, ou no próprio interior

continental, no caso de riftes não evoluídos (“abortados”). Os regimes de contração

tipificam margens continentais ativas (a exemplo dos Andes) e cadeias de montanhas
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colisionais; no caso brasileiro, a maior parte das estruturas frágeis deste tipo de regime

foram desenvolvidas em etapas tardias dos processos colisionais do ciclo orogênico

Brasiliano, há 550-500 Ma atrás. Os regimes de transcorrência, que em geral envolvem a

atuação de um eixo compressivo tangencial à crosta, podem ser encontrados em uma

ampla variedade de ambientes, nos limites (ditos transformantes) de placas ou no seu

interior. No bloco brasileiro, os regimes de transcorrência atuaram em várias etapas da

evolução precambriana a fanerozóica, desde a evolução das cadeias orogênicas

brasilianas (em colisões oblíquas e contextos de extrusão lateral de blocos) até os regimes

neotectônicos, onde a compressão Andina e a expansão do Atlântico transmitem tensões

compressivas através da Placa Sul-Americana. Mais recentemente, constata-se que as

cadeias orogênicas, tradicionalmente caracterizadas por estruturas contracionais (dobras e

falhas inversas), podem sofrer processos de colapso tardio, em zonas fortemente

espessadas e soerguidas, gerando estruturas distensionais que procuram re-estabelecer o

equilíbrio de massas (ver descrições em Park 1988; Hancock 1994; Choukroune 1995;

van der Pluijm & Marshak 1997; Moores & Twiss 1995; Cordani et al. 2000).

CRONOLOGIA E NÍVEL CRUSTAL DA DEFORMAÇÃO

As condições externas (P, T, fluidos) que governam a deformação de minerais e

rochas, ativando diferentes mecanismos, são agora bem conhecidas (idem referências em

Geologia Estrutural e Tectônica, acima citadas). Consequentemente, o nível crustal de

desenvolvimento das estruturas pode ser inferido com base nos marcadores cinemáticos

impressos nas rochas (em especial, o tipo de preenchimento, veios e películas minerais

em juntas de distensão e falhas; foliações em zonas de cisalhamento dúcteis ou em

protólitos argilosos). Adicionando relações de interseção mútua e sua assinatura em

diferentes unidades estratigráficas, é possível elaborar uma sequência cronológica da

deformação frágil, o que permite avaliar adequadamente o papel de cada sistema/geração

de fraturas (p.ex.) no condicionamento da água subterrânea ou de outros bens

econômicos.

Os diversos conjuntos de fraturas compõem uma trama que, a princípio, pode ter

um papel apenas “passivo”, no sentido de prover espaços abertos para o movimento ou
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acúmulo de água, em especial quando o terreno é soerguido e descomprimido. A

interconectividade de sistemas de fraturas é determinada pela sua geometria original e

pelas interseções com famílias mais jovens (Bradbury & Muldoon 1994; Aydin 2000) .

Todavia, a maior ou menor “abertura” (e consequente favorabilidade) de cada conjunto

de fraturas, na sua posição atual na crosta, não tem relação direta, a priori, com sua

cinemática original, vigente em épocas antigas. Neste sentido e no outro extremo da

escala de tempo geológico, os campos de tensões “neotectônicos”, ou de idade

holocênica, é que podem influenciar mais diretamente sobre o grau de “abertura” de cada

família de planos; sua configuração deve ser estabelecida com base em estruturas

reconhecidamente jovens (impressas em marcadores estratigráficos quaternários, p.ex.),

em feições morfotectônicas ou a partir de dados sismológicos (soluções de mecanismo

focal em falhas ativas).

Os eventos de deformação frágil estão superimpostos às estruturas dúcteis do

substrato cristalino, sendo que o reconhecimento dessa trama profunda, em geral

creditada ao último evento orogênico regional, é também importante, embora não

condicione diretamente as ocorrências de água subterrânea, salvo pela interferência do

intemperismo (ver adiante). A evolução geológica subseqüente, nos escudos cristalinos,

envolve um longo processo de soerguimento e exumação de níveis mais profundos,

continuamente e/ou em “pulsos”. Considerando o nível atual de erosão (exposição do

substrato rochoso) e a evolução temporal, as seguintes situações podem ser encontradas

em afloramentos de rochas cristalinas precambrianas:

(i) Os conjuntos de fraturas mais antigos apresentam feições indicativas de níveis

crustais mais profundos, ou seja, indicadores cinemáticos de temperatura mais elevada;

em geral, os eventos subseqüentes exibem feições indicativas de níveis crustais

gradativamente mais rasos, representados por estruturas mais “frias”;

(ii) Um plano de fratura “antigo” pode ser reativado com o desenvolvimento de

uma segunda família de estrias (slickenlines) as quais, em geral, são de temperatura mais

baixa;

(iii) Unidades estratigráficas mais antigas, a exemplo do embasamento cristalino,

tendem a mostrar múltiplos sistemas de fraturas, com sucessivas reativações, o que torna

necessário separar os conjuntos de diferentes idades, para identificação dos respectivos

modelos cinemáticos (Figs. 4 e 5). Ao contrário, unidades mais jovens e coberturas
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sedimentares exibem arranjos mais simples e mais facilmente correlacionáveis com os

modelos citados, salvo nos casos de herança tectônica, quando fraturas reativadas no

embasamento impõem trends peculiares a uma cobertura;

(iv) Nas bordas de bacias tipo rifte, um regime de fluxo de calor mais elevado,

durante sua evolução, pode conduzir à formação de estruturas relativamente “quentes”,

em comparação a regiões distais (com fraturas mais antigas e mais “frias”), modificando

o ordenamento previsto nos parágrafos precedentes.

Levando em conta que o processo de percolação e acumulação de água é

geologicamente muito recente e superficial, não é possível conceber um relacionamento

direto (exceto indiretamente, através da atuação do intemperismo; ver adiante) com as

estruturas dúcteis (dobras, foliações, zonas miloníticas) de idade precambriana (o caso

nos escudos cristalinos do Brasil e da África, p.ex.), originadas em ambiente crustal

profundo (e há > 500 Ma atrás !). Nesse mesmo sentido, classificações de juntas de

acordo com a sua orientação em relação às estruturas dúcteis regionais são de escassa

utilidade prática na avaliação do seu potencial hídrogeológico.

O CONTEXTO TECTÔNICO REGIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES: O

EXEMPLO DA BORBOREMA

Em cada região da crosta continental, a deformação frágil pode ser caracterizada

em termos geométricos e cinemáticos, compondo sucessivos eventos que podem ser

alocados nos seus respectivos nichos no espaço (incluindo a profundidade crustal) e (com

auxílio de métodos cronoestratigráficos) no tempo. A integração de dados através de

áreas de escala (sub)continental permite relacionar esses episódios a processos nas

margens ou no interior de placas, em arranjos pretéritos (neoproterozóicos, mesozóicos)

ou atuais, aos quais correspondem sistemas de tensões específicos.

No Nordeste do Brasil (ou mais especificamente, na Província Borborema;

Almeida & Hasui 1984; Mapa Geológico do Brasil 2001; Figura 8), o último evento de

deformação dúctil foi o ciclo orogênico Brasiliano, ca. 600 100 Ma atrás. Com o

soerguimento regional e exumação do terreno, já no Cambro-Ordoviciano, estruturas

frágeis tardi-brasilianas foram desenvolvidas e hoje estão expostas, caracterizadas por
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marcadores cinemáticos relativamente “quentes” (fraturas preenchidas por veios de

quartzo, pegmatito, mica branca, sericita, clorita e outros minerais de origem hidrotermal;

o quartzo pode ocorrer como fibras “estiradas”, etc.). Na chamada Faixa Seridó e em

outros domínios adjacentes, o fraturamento tardi-brasiliano, dominantemente com forte

mergulho, também é reconhecido pela sua relação geométrica (p.ex., as fraturas de

distensão são ortogonais ou escalonadas, bissectando falhas e fraturas de cisalhamento)

com lineações de estiramento e zonas miloníticas transcorrentes NE/NNE (Jardim de Sá

1994). A Figura 9 reproduz simplificadamente os trends de fraturas observados.
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Figura 8 – (A) Arcabouço tectônico da Província Borborema e bacias mesozóicas,
Nordeste do Brasil. (B) O detalhe reproduz a Faixa Seridó e, a norte, a Bacia
Potiguar. Adaptado de Jardim de Sá (1994) e do Mapa Geológico do Estado do
Rio Grande do Norte (1998).



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

XVII

(C)
Neógeno ao Pleistoceno

Junta de 
]distensão

Falha 
normal 

Falha 
transcorrente

Enxame
 de diques

(D)
Holoceno

Eixos
cinemáticos

(B)
Cretáceo

(i)

(ii)

(A)
Final do Neoproterozóico
ao Cambro-Ordoviaciano

Figura 9 – Cinemática dos principais episódios de deformação e estruturas frágeis
fanerozóicas na Faixa Seridó e domínios adjacentes (Província Borborema,
Nordeste do Brasil). (A) Final do Neoproterozóico ao Cambro-Ordoviciano,
durante a exumação da cadeia colisional/transpressiva brasiliana; (B) À esquerda
(i), rifteamento no Cretáceo inferior (Neocomiano), sucedido (conforme ilustrado
à direita) pela (ii) evolução transformante ao longo da margem equatorial, a partir
do Barremiano-Aptiano; (C) Domeamento intraplaca durante o Neógeno-
Pleistoceno, cujos efeitos são sumperimpostos (e eventualmente dominantes)
sobre outros regimes contemporâneos; (D) Tectônica holocênica; compressão E-
W através da Placa Sul-Americana, provavelmente ativa desde o final do
Cretáceo; na margem equatorial, o regime B(i) também condiciona a deformação
desde o final do Cretáceo.

A tectônica no restante do Paleozóico é pouco conhecida. A partir do Jurássico

superior e até o Cretáceo superior, o processo de separação continental e criação do

Oceano Atlântico imprimiu outros conjuntos de fraturas, numa evolução complexa,

polifásica (Matos 1992,1999,2000), com feições que em geral refletem níveis crustais

mais rasos. Os eixos de rifteamento no interior e na margem do continente obedeceram

inicialmente a uma direção de distensão NW, com eventos precoces que mostram uma

deflexão nessa direção (distensão N-S é inferida a partir dos enxames de diques Rio

Ceará-Mirim). Posteriormente, a margem equatorial do continente foi estruturada (numa
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visão simplificada) em transcorrências dextrais E-W e falhas normais-oblíquas NW

(Matos 2000; Jardim de Sá 2001). A Figura 9 também ilustra esquematicamente este

evento polifásico.

A partir do final do Cretáceo, o regime tectônico vigente deve(ria) ter sido similar

ao atual, que tipifica as margens continentais passivas, evoluídas a partir de limites de

placas divergentes (caso da Margem Atlântica Leste, de Natal para sul) ou transformantes

(caso da Margem Atlântica Equatorial, de Natal para oeste). Todavia, na margem e em

boa parte do interior continental, estão bem caracterizadas falhas transcorrentes e normais

filiadas a um regime com eixo principal de tensão ( 1, compressão ?) N-S ou, mais

apropriadamente, distensão geral no plano horizontal; falhas normais, juntas de distensão

e fraturas híbridas são comuns neste evento. Essas estruturas cortam os sedimentos

cretáceos da Bacia Potiguar, penetram no cristalino (onde, em geral, reativam fraturas

mais antigas) e também afetam as formações Serra do Martins (Paleógena, ocorrendo em

platôs interioranos) e Barreiras, esta última na costa, indicando que este regime tectônico

perdurou até o Plioceno, pelo menos. O nível crustal dessas estruturas é bastante raso;

preenchimentos com calcedônia e óxidos/hidróxidos de ferro são freqüentes. O

mecanismo tectônico para gerar essa compressão N-S ainda não está bem explicado.

Coincidentemente, durante o Neógeno (Terciário superior), registra-se a presença de um

outro elemento tectônico, um domeamento térmico associado a magmatismo alcalino

intraplaca (o Vulcanismo Macau; Carneiro et al. 1989), atribuído como responsável pelo

soerguimento do Planalto da Borborema. Um contexto hipotético de domeamento

assimétrico (com distensão geral no plano horizontal, e mais pronunciada - 3, na direção

E-W) e a participação de fluidos no fraturamento (indicado pela freqüência dos

precipitados), poderiam explicar este conjunto particular, porém importante, de estruturas

(Figura 10). Todo esse arcabouço está ainda em processo de reconhecimento e

detalhamento (Matos 1992,1999,2000; Jardim de Sá et al. 1999; Jardim de Sá 2001).
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Figura 10 – Modelo cinemático para a deformação Neógena na crosta superior do
Nordeste do Brasil (Jardim de Sá et al. 1999). O alçamento do Platô da
Borborema é atribuído a uma anomalia térmica (pluma mantélica); a porção
superior, frágil, da litosfera (incluindo boa parte da crosta continental) teria sido
submetida a uma distensão geral (esforços tracionais) no plano horizontal, mais
acentuada na direção E-W. Variações na pressão litostática (erosão, deposição) e
na pressão de fluidos ocasionam permutações entre eixos de magnitude similar
( 1, 2), conduzindo à formação alternada de transcorrências e falhas normais.

NEOTECTÔNICA E A EVOLUÇÃO CRUSTAL HOLOCÊNICA

Várias investigações confirmam o papel do campo de tensões atual em ditar um ou

outro comportamento (“aberto” ou “fechado”) das fraturas, com correspondente

implicação na sua capacidade hídrica (Carlsson & Olsson 1980-81; Heffer & Lean 1993;

Sibson 1994; Banks et al. 1996; Barton et al. 1997; Aydin 2000).

A definição temporal da neotectônica é variável, entre autores e regiões, mas de

um modo geral englobaria o período de tempo durante o qual o regime tectônico atual

esteve vigente. No Nordeste do Brasil, este lapso cronológico certamente engloba o

Holoceno (o que é suficiente para as nossas necessidades de prospectar água no cristalino

!), sem detrimento de sua extensão a todo o Quaternário (Saadi 1993). A definição de

campos de tensões com base nos dados sismológicos (a sismotectônica) ou nas medidas

diretas em poços, como disponível no Nordeste do Brasil (Lima et al. 1997, Ferreira et al.

1998; Lima Neto 1998), são ferramentas das mais importantes para identificar os

sistemas de tensões atuais. No Planalto da Borborema, interior do Nordeste setentrional,

os vários tipos de dados disponíveis definem este campo de tensões em termos de
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compressão ( 1) E-W e distensão ( 3) N-S. No prisma de sedimentos na borda

continental, o sistema de tensões é mais complexo (Assumpção 1992; Lima Neto 1998;

Jardim de Sá 2001) mas essas considerações são de menor importância no momento.

Dados morfotectônicos também podem ser utilizados para conhecer os sistemas de

tensões recentes (Saadi 1993; Bezerra et al. 1998; Nascimento da Silva & Jardim de Sá

2000). Neste sentido, a neotectônica também interfere e se reflete na rede de drenagem,

nos blocos soerguidos e rebaixados e, consequentemente, nos processos de erosão,

intemperismo e deposição de coberturas, todos os quais são fatores que influenciam no

processo de locação de poços.

A deformação neotectônica vai gerar estruturas novas em marcadores (rochas,

unidades litoestratigráficas) recentes e mesmo de idade Neógena, como a Formação

Barreiras (Bezerra et al. 1998,2001). No cristalino precambriano, a geração de novas

fraturas parece ser bastante restrita ao nível da superfície atual, como no caso da Falha

Sísmica de Samambaia, em João Câmara, RN (Coriolano et al. 1997). A situação mais

comum, no embasamento cristalino, é a reativação da trama de fraturas pré-existentes

(cambrianas, juro-cretáceas, terciárias), como já foi demonstrado em sítios localizados,

com auxílio de marcadores muito jovens e de nível crustal raso (precipitados minerais ou

preenchimentos por cascalho; Coriolano et al. 1997,2000; Menezes & Jardim de Sá

1999), ou por feições morfotectônicas (Nascimento da Silva & Jardim de Sá 2000). O

tipo de reativação em cada fratura será função da sua orientação em relação ao elipsóide

de tensões local; se não conhecido, este último pode ser estimado a partir do sistema de

tensões regionalmente ativo. Outros fatores influentes incluem a pressão de fluidos nas

rochas e fraturas, e a resistência coesiva das mesmas (parâmetro “c” do critério de ruptura

de Coulomb), ditada pelo selamento ou abertura (inclusive pelo intemperismo) prévia das

fraturas (Figura 3C).

IMPLICAÇÕES PARA A HIDROGEOLOGIA DE TERRENOS CRISTALINOS

A partir do último parágrafo, esta seção de implicações pode iniciar considerando

o modo de reativação neotectônica da trama de fraturas pré-existentes. Vários trabalhos

(Carlsson & Olsson 1980-81; Heffer & Lean 1993; Banks et al. 1996; Barton et al. 1997;
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Finkbeiner et al. 1997; Aydin 2000) reportam resultados consistentes, nos quais as

fraturas orientadas em baixo ângulo (subparalelas) ao eixo de compressão principal (ou

distensão mínima) 1 são aquelas mais “abertas” (funcionam como juntas de distensão) e,

assim, apresentam maior potencial hidrogeológico; em situação oposta, situam-se as

fraturas em forte ângulo com 1 (corresponderiam a fraturas “fechadas”, em função de

um componente de compressão ou, quando menos, de um eixo de distensão mínima).

Podem ser visualizadas várias situações “intermediárias” possíveis, equivalentes a

fraturas de cisalhamento ou fraturas híbridas. Esta regra oferece, pelo menos à primeira

vista, uma relação simples, fundamentada e útil, para avaliação do potencial

hidrogeológico das fraturas no cristalino (Figura 11). Também fica claro a inexistência de

uma relação direta entre fraturas precambrianas ou cretáceas (juntas de distensão

preenchidas por veios ácidos, de quartzo ou diabásio), e seu comportamento atual

“aberto” ou “fechado”.

3

1

Figura 11 – Abertura de fraturas em relação a campos de tensões neotectônicos
(exemplo do Nordeste do Brasil, provavelmente também válido para amplas
regiões no interior do Brasil). Fraturas em alto ângulo com 3 (ou subparalelas a

1) são preferencialmente abertas. Na figura, a espessura do traço das fraturas é
proporcional ao seu comportamento de abertura.

No Nordeste Setentrional, a coincidência da direção de distensão principal,

horizontal NNE a N-S, em tempos tardi-Brasilianos, no Cretáceo inferior-médio e no

Holoceno, condicionando (em cada período citado; ver Figura 9) o funcionamento de

fraturas E-W como estruturas de distensão, mais “abertas”, deve ser considerada como
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uma ocorrência fortuita. A distinção entre fraturas “antigas” e “jovens” pode ser esboçada

com critérios de campo, o que permite uma avaliação mais adequada do seu significado

tectônico e potencial hidrogeológico. Em terrenos cristalinos, a determinação dos

sistemas de tensões atuais (neotectônicos), em escala local, sofre severas restrições pela

escassez de marcadores apropriados, o que pode ser superado com inferências regionais,

dados morfotectônicos e o exame detalhado do fraturamento, com especial atenção a

estrias argilosas e outros indicadores cinemáticos de baixa temperatura (Coriolano et al.

1997,2000; Menezes & Jardim de Sá 1999; Nascimento da Silva & Jardim de Sá 2000).

No tocante a um plano de fratura específico, o estudo de rochas de falhas (brechas

e cataclasitos) e mineralizações hidrotermais deixa claro a possibilidade de geração de

uma trama porosa e permeável, através da qual pode circular um enorme volume de

fluidos (Sibson 1977,1981,1994; Muir Wood 1994). Quando cimentados, brechas e

cataclasitos reduzem consideravelmente sua permo-porosidade, que todavia pode ser re-

estabelecida em um novo pulso de movimento. O resultado final desses ciclos é difícil de

prever; todavia, em condições muito rasas, as brechas tendem a ser incoesivas e permo-

porosas, em função da ausência de um fluido cimentante. Juntas de distensão podem

experimentar ciclos semelhantes de abertura e preenchimento (o mecanismo crack-seal)

(Ramsay & Huber 1987; Dunne & Hancock 1994). Deste modo e no tocante a fraturas

antigas, o seu potencial hidrogeológico é variável e controlado por múltiplos fatores

(orientação, abertura, rugosidade, selamento, reativações, etc.; ver também Costa & Silva

1997). Uma junta de distensão, ou uma zona de falha com múltiplas interseções,

teoricamente estruturas “abertas”, podem ser impermeabilizadas por precipitados

minerais. Sua “re-abertura” poderia se dar em uma ou ambas das seguintes instâncias: (i)

intemperismo do preenchimento (que todavia também pode selar a fratura; ver adiante);

(ii) reativação da fratura, especialmente em contexto neotectônico (devido à idade

recente, a possibilidade de um novo selamento seria menor).

A geometria dos sistemas de fraturas deve ser estudada em cada localidade, aqui

incluída a sua classificação em conjuntos com idade similar ou distinta, e cinemática

própria. O padrão tridimensional resultante tem implicações no tocante às possibilidades

de interseções mútuas e conectividade do sistema (Black 1994). O aspecto mais simples,

a ser inicialmente considerado pelo hidrogeólogo, é a provável/possível extensão de uma

fratura em profundidade. Quanto mais profunda, maior a probabilidade de drenarem e
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estocarem água, inclusive pela possibilidade de se interconectarem com outras estruturas.

Estatisticamente, essa extensão pode ser avaliada pela dimensão média das fraturas

fotointerpretadas (ou estimadas no campo). Todavia, a consideração da forma da fratura,

em relação ao nível de erosão, deixa claro a possibilidade de surpresas nas locações

(Figura 12). Frequentemente, as fraturas correspondem a uma seção elíptica com eixo

maior subhorizontal (Davison 1994; Nicol et al. 1996, p.ex.), com bordas por vezes

recortadas; a depender do nível de erosão atual, uma fratura pode se expor na sua

dimensão máxima aproximada (se o corte corresponde à parte mediana), ou pode

aumentar (corte no topo) ou diminuir (corte na porção inferior) em profundidade. Tal fato

justifica a aplicação, quando possível, de métodos geofísicos na locação de poços em

áreas problemáticas.

a
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d"

e"
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e'

a

b

b

c

c

d

d
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e

Perímetro da fratura
(tip line)

Superfície de erosão

a =  fratura “cega”
b =  a extensão aumenta com a profundidade

c =  extensão máxima da fratura
d =  a fratura desaparece em profundidade
e =  fratura “erodida”

Figura 12 – Nível de erosão e extensão de fraturas em profundidade. Os casos (b)
e (c) correspondem a fraturas com bom potencial hidrogeológico (por vezes
inesperado, caso b). Em (d), a fratura desaparece rapidamente em profundidade,
conduzindo a resultados negativos na perfuração de um poço.

Fraturas com alto ângulo (ou mesmo subverticais) são de ocorrência dominante no

Nordeste do Brasil/Planalto da Borborema, o que é decorrente da cinemática

transcorrente ou distensional vigente durante o seu desenvolvimento, ao final do

Precambriano e no rifteamento cretáceo, os dois episódios que atingiram magnitudes

expressivas (também no fraturamento Neógeno)(comparar Figuras 9 e 5). Já foi chamado
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atenção, na literatura (Costa & Silva 1997), de que nesses casos, a perfuração de poços

inclinados forneceria melhores resultados (vazões) em relação aos poços verticais usuais,

permitindo interceptar múltiplas fraturas; problemas tecnológicos, ligados ao

bombeamento, restringem a aplicação deste princípio geométrico simples (Figura 13).

Figura 13 – O sucesso de um poço é função do número de fraturas produtoras
interceptadas. Em regiões com fraturas dominantemente de alto ângulo (como no
Nordeste do Brasil) e seguindo este parâmetro, os poços deveriam ser inclinados,
de modo a obter maiores vazões. Poços verticais são mais adequados para regiões
dominadas por fraturas de baixo ângulo. Ver discussões adicionais no texto.

A natureza da rocha e a magnitude das tensões envolvidas também influenciam na

geometria do fraturamento. Tensões de grande magnitude, persistentemente ativadas,

resultam em estruturas comparativamente maiores. Rochas cristalinas maciças, com

anisotropias mais fracas (p.ex., granitóides), tendem a desenvolver fraturas mais longas

porém mais espaçadas, em relação àquelas presentes em rochas fortemente anisotrópicas

(xistos, gnaisses com bandamento fino), nas quais o fraturamento tende a ser mais denso

e com dimensões mais reduzidas; um contraste similar é observado comparando uma

mesma rocha, fresca ou parcialmente alterada, respectivamente. Em um mesmo litotipo

foliado, a orientação dessa anisotropia pode ser favorável (baixo ângulo com 1) à sua

reativação como fraturas, que neste caso tendem a ser menores e mais densas; com os

planos de anisotropia em forte ângulo com 1, as fraturas tendem a se desenvolver de

modo mais espaçado e com maiores dimensões (Bourguet et al. 1980-81, Twiss &

Moores 1992; Dunne & Hancock 1994; van der Pluijm & Marshak 1997; Aydin 2000).
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A interconexão de fraturas é um fator extremamente positivo para o seu potencial

hidrogeológico, contribuindo para desenvolver condições de porosidade (fraturas abertas)

e permeabilidade (fraturas interconectadas). Assumindo o caso comum de fraturas

predominantemente com alto ângulo (como acima referido para o Nordeste/Planalto da

Borborema), as interconexões podem ser formadas no encontro de diferentes famílias, ou

quando as mesmas são interceptadas por fraturas de baixo ângulo, em geral associadas à

descompressão do terreno (Figura 14); as fraturas de baixo ângulo permitem distribuir a

água superficial infiltrada através de uma área mais ampla, com possibilidades de

alimentar um maior número de fraturas disponíveis. Pela multiplicidade e interconexão

das fraturas presentes (tipos T, R, R’, P), zonas de falhas (embora equiparáveis às fraturas

de cisalhamento, teoricamente fechadas) podem ser tão ou mais interessantes quanto um

sistema de juntas de distensão paralelas, estruturas abertas mas que não necessariamente

se interconectam (a não ser através de outros tipos de fraturas)(Black 1994; Aydin 2000).

Juntas e 
falhas isoladas

Redes de fraturas 
em zonas de falha

Poço seco Poço com baixa vazão Poço com alta vazão

Figura 14 – Conectividade de fraturas e a permo-porosidade estruturalmente
induzida em rochas cristalinas. Contrastar as situações: (i) juntas e falhas isoladas
(menor favorabilidade, salvo grandes fraturas em orientação favorável, abertas)
vs. uma rede de fraturas interconectadas ao longo de uma zonas de falha (maior
favorabilidade); (ii) fraturas isoladas (poço seco ou de baixa produção), fraturas
de baixo ângulo conectando juntas de distensão isoladas (vazões medianas), idem,
também interconectando zonas de falhas (poços com maiores vazões). Ver
discussões adicionais no texto.
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Ao longo da trama de fraturas, o escoamento da água obedece a gradientes de

pressão, quer sejam de origem (neo)tectônica, relacionadas à força da gravidade (mais

importante para a água escoando ao longo de fraturas abertas, de mergulho médio a forte)

ou ao pêso da coluna de rocha suprajacente – que neste caso tende a fechar as fraturas (a

importância deste último fator seria maior no escoamento em fraturas de baixo a médio

ângulo). A combinação dessas possibilidades (que também interagem com tensões

capilares e são influenciadas pela geometria de detalhe e a rugosidade da fratura; Costa &

Silva 1997), em cada sítio, deve imprimir uma anisotropia de escoamento ao longo do

maciço rochoso, gerando sistemas naturais de bombeamento, também designados de

“bombeamento tectônico” (Figura 15). O predomínio dos dois últimos fatores

condicionaria linhas de fluxo com forte mergulho (ou forte rake no plano de uma fratura).

Por outro lado, tensões neotectônicas podem criar gradientes com orientação

diversificada, inclusive subhorizontais (ou de baixo rake). Num sistema de falhas

transcorrentes (ver também a Figura 16), pode ser instalado um fluxo a partir dos sítios

de transpressão, em direção aos espaços abertos, em transtração (aberturas em dominó ou

pull-apart); efeito semelhante pode ocorrer com outros tipos de falhas (migração dos

sítios em contração para os sítios em dilatação). O funcionamento penecontemporâneo de

fraturas de cisalhamento conjugadas (ou a reativação simultânea de quaisquer fraturas

oblíquas entre si) pode resultar na “abertura” alternada de segmentos desses planos de

cisalhamento, que de outro modo são usualmente referidos como “fechados”. Esses

padrões de fluxo são bem conhecidos a partir do estudo de fluidos hidrotermais e de

reservatórios de hidrocarbonetos (Sibson 1987,1994; Hodgson 1989; Muir Wood 1994).

Os mesmos são também controlados pela abertura e rugosidade (e tipos de

preenchimentos) das várias fraturas, em cada local.
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superfície de erosão

fraturas

Aumento da pressão litostática

(A) (B)

(C) (D)

Figura 15 – Alguns condicionantes para o fluxo de fluidos ao longo de fraturas
em rochas cristalinas, gerando sistemas naturais de bombeamento. (A) e (B) são
situações na ausência de tensões neotectônicas, todavia presentes em (C) e (D).
As setas simples indicam o fluxo de água. (A) Infiltração dominada pela
gravidade; fluxo ascensional capilar subordinado. (B) Infiltração idem; fluxo
ascensional controlado pela carga litostática; a água infiltrada e acumulada em
fraturas de baixo ângulo (em “fechamento”), é pressurizada e escoada para cima
ao longo de descontinuidades abertas (fraturas em alto ângulo). (C)
Descontinuidade em baixo ângulo, interceptada por falha com reativação normal;
no bloco do teto, o movimento (aliado ao peso do bloco) expulsa água contida ao
longo da descontinuidade, que migra para o bloco do muro (descomprimido ao
longo da descontinuidade) e para cima, aproveitando a falha. (D) Fluxo de água
ao longo de uma falha transcorrente, de um sítio em transpressão/contração a um
sítio em transtração/dilatação.
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Sítios de contração (c) ou de dilatação (d) em zonas de falhas

Evolução no tempo

c

d

d
c

c

d

c d

(A)

(B)

Figura 16 – Sistemas de bombeamento tectônico; as setas simples indicam o fluxo
de água. (A) Sítios de contração (onde ocorre expulsão da água) e de dilatação
(acumuladores de água), em terminações e cotovelos (jogs) de falhas ativas. (B)
Abertura intermitente de fraturas de cisalhamento conjugadas, durante
deformação progressiva.

Em virtude dos múltiplos fatores envolvidos e da dificuldade em obter parâmetros

simples e pertinentes, este último tópico dificilmente pode ser abordado num trabalho de

campo “usual”, na prospecção hidrogeológica. Todavia, este tipo de conhecimento

permite entender melhor os processos de fluxo da água e alimentação das fraturas.

O trabalho de locação de um poço inicia com uma avaliação do terreno através de

fotografias aéreas e (mais recentemente) imagens de satélite. No momento, as imagens

usualmente comercializadas (e mais baratas) mostram restrições pela pequena escala; por

outro lado, elas permitem tratamentos computacionais que podem, ao menos em parte

dos casos, realçar condições de maior ou menor umidade ao longo de trechos de riachos,

bem como a localização de coberturas arenosas que propiciem condições de recarga nas

fraturas (Coriolano 2002; Boeckh 1992; Sander 1996).

Em geral, o confronto entre lineamentos fotointerpretados com a realidade de

terreno fornece resultados discrepantes, a exemplo da discriminação errônea entre

fraturas, zonas miloníticas e traços de foliação, o que todavia pode ser sanado com

alguma prática por parte do geólogo/hidrogeólogo. As fraturas são, em princípio, as
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estruturas de maior potencial hidrogeológico. Todavia, é comum que as zonas miloníticas

exibam estágios ou reativações tardias de natureza cataclástica, engendrando uma trama

de fraturas com maior favorabilidade (aumento dos fatores porosidade e permeabilidade).

Uma situação mais complexa, a ser tratada caso a caso, é a mudança, por vezes radical,

entre o contexto estrutural fotointerpretado (p.ex., uma zona de fratura em fotografia

aérea 1:40.000, cuja direção geral tem baixo potencial de “abertura”) e aquele presente na

escala dos afloramentos em torno do poço (aonde a trama de fraturamento pode incluir

sistemas “abertos”, bem desenvolvidos apenas em escala mesoscópica). A Figura 17

ilustra essa questão da escala de lineamentos e fraturas. Deste modo, o estudo de campo é

uma etapa imprescindível na abordagem estrutural e na pesquisa de água subterrânea.

]

1-10 km 100-1000 m 1-100 m

Imagem Orbital Fotografia Aérea Campo

(A) (B) (C)

Figura 17 – Lineamentos e zonas de fraturas: o problema da escala. (A)
Lineamento interpretado a partir de uma imagem de satélite (escala 1:100.000 ou
menor), representado como um traço único; (B) No detalhe de uma fotografia
aérea (1:10.000 a 1:70.000), o mesmo lineamento pode se apresentar segmentado;
(C) Na escala de campo e da locação final do poço, podem ocorrer fraturas em
orientações distintas.

EFEITO DA EXUMAÇÃO E DO INTEMPERISMO SOBRE A PERMO-

POROSIDADE DAS ROCHAS

Um outro aspecto importante a ser reavaliado é a questão da “abertura” de fraturas

e outros tipos de descontinuidades, próximo à superfície (< 60-80 m, p.ex.), o que é

apoiado por dados estatísticos, que relatam o “aumento na freqüência do fraturamento”,

em profundidades rasas, por processos intempéricos (Bourguet et al. 1980-81; Carlsson
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& Olsson 1980-81; Avias 1982). Neste sentido, os fatores que devem ser considerados

incluem: (i) o papel do intemperismo (já cogitado por Siqueira 1967), “abrindo” (ou ao

contrário, selando) os vários planos de descontinuidades, incluindo foliações

proeminentes e contatos litológicos. Além de fatores químicos e climáticos, a efetividade

do processo intempérico vai ser influenciada pela mineralogia e fabric da rocha original

e, no caso das falhas/fraturas, pelo grau de cataclase/cominuição das rochas e a sua

eventual cimentação por soluções e precipitados minerais; (ii) o alívio de carga

(descompressão) com a exumação rápida do terreno (também criando fraturas de baixo

ângulo, abertas) e/ou a expansão superficial no topo de amplas áreas dômicas.

No tocante a um plano de fratura específico, a ação do intemperismo é muito

variável. Rochas cristalinas fortemente cominuídas, e precipitados ricos em feldspatos,

tendem a formar zonas e bolsões argilosos durante o intemperismo. Em regiões úmidas,

com lençol freático elevado e estável, esses “tampões” argilosos provavelmente mantêm

as fraturas fechadas durante longo tempo. Esta situação pode requerer a estimulação de

poços com injeção de água pressurizada (Waltz & Decker 1981), para lavar as fraturas

(que todavia podem rapidamente colmatar). Em regiões com eventos rápidos de

infiltração e recarga (chuvas torrenciais, rios temporários), os tampões argilosos

tenderiam a ter vida mais curta e seriam menos efetivos; gerado a partir de rochas

quartzo-feldspáticas, o material de preenchimento intemperizado, lavado naturalmente,

perderia a fração argila e se tornaria mais granular (quartzoso) e permeável.

No Nordeste do Brasil, a pronunciada dissecação do Planalto da Borborema

constitui um cenário possível do fator combinado (ii) (Figura 10). Tendo em vista que a

descompressão gera fraturas subhorizontais próximas à superfície (que em decorrência,

decrescem em freqüência com a profundidade), e que estas atuam conectando diferentes

famílias de alto ângulo (Figura 14), boa parte das quais também “abertas” na

descompressão (Waltz & Decker 1981), deve estar refletido nas estatísticas e na prática

usual de limitar a perfuração de poços à faixa máxima de 80 a 100 m. Provavelmente

desta forma, justifica-se o relativo sucesso dos poços verticais rasos, que terminam por

interceptar, direta ou “indiretamente” (ou seja, através de fraturas subverticais

conectadas), fraturas de baixo ângulo (ver Figura 13).

A presença de tensões diferenciais (= neotectônicas) no plano horizontal (o que

pode ser avaliado a partir das estruturas observadas em campo) pode introduzir um
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componente de anisotropia, realçando a “abertura”, por intemperismo e/ou relaxamento,

de planos com orientação mais adequada. Todavia, atuando isoladamente, ambos os

fatores acima referidos poderiam “abrir” planos em orientações variadas (Figura 18).

3

1

Soerguimento do terreno, 
denudação e descompressão

Idem, todavia submetido a um campo 
de tensões neotectônico

1 a 2 hm

(A) (B)

Figura 18 – Intemperismo e abertura de fraturas e outros tipos de
descontinuidades, em profundidades rasas. (A) Isoladamente, os fatores
descompressão + intemperismo tendem a abrir os planos de descontinuidades
com orientações variadas. (B) Na presença de tensões neotectônicas, algumas
fraturas (em baixo ângulo com 1) serão preferencialmente abertas. Na figura, a
espessura do traço das fraturas é proporcional ao seu comportamento de abertura.

Um aspecto importante para avaliar o papel do intemperismo na ocorrência de

água em terrenos cristalinos advém da sua provável extensão a níveis mais profundos,

sejam os 60-80 m que constituem os alvos habituais da sondagem, sejam profundidades

ainda maiores (centenas de metros), até aqui pouco aproveitadas em nosso país. Essa

extensão é comprovada em galerias e outros trabalhos mineiros, escavações profundas ou

mesmo em afloramentos naturais distribuídos em cotas diferenciadas (ou mesmo em um

único afloramento !). A intensidade do intemperismo, reconhecidamente diferencial, é

controlada por fatores litológicos e/ou estruturais – em especial as zonas de falhas ou

fraturas. Provido adequado aporte de água a partir da superfície (Olofsson 1994), o

processo intempérico pode criar em profundidade “bolsões” ou “câmaras”, nas quais a

alteração imprime às rochas condições de permo-porosidade similares (ou intermediárias)

às de uma rocha sedimentar, granular, o que pode conduzir ao acúmulo de grandes
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reservas de água. Esta hipótese ainda deve ser testada com dados sistemáticos e medidas

de laboratório (incluindo correlações com parâmetros de salinidade e indicações sobre a

“idade” da água). Mesmo assim, esta parece ser uma explicação viável para poços que,

embora locados sem indicação favorável de superfície, forneceram vazões favoráveis.

Em especial, para o caso dos super-poços no cristalino, cujas vazões anomalamente

elevadas (incluindo casos > 10 mil l/h, p.ex.) exigiriam, alternativamente, condições

muito especiais (e talvez improváveis) de recarga e geometria (dimensões, conectividade)

do fraturamento. A proposta, ilustrada na Figura 19, é retomada no próximo tópico.

Aluviões Coberturas Zonas de alteraçãoLitotipos cristalinos

Fraturas Foliações e zonas de cisalhamento

Figura 19 – Corte esquemático ilustrando o desenvolvimento de câmaras ou
bolsões de rocha intemperizada em subsuperfície, controlados por litologias e, em
especial, estruturas, podendo se conectar com sítios vizinhos. As águas
superficiais, infiltradas a partir de coberturas e do escoamento superficial via
fraturas, formam acumulações nos bolsões porosos. Notar a produtividade
diferencial dos poços, em função do tipo e volume de material (rocha fresca ou
alterada) interceptado. A escala vertical, exagerada na figura, pode superar uma
ou mais centenas de metros.
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MODELOS DE OCORRÊNCIA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM TERRENOS

CRISTALINOS

Esta contribuição será complementada com a revisão, aperfeiçoamento e novas

propostas, em torno de modelos de ocorrência de água subterrânea em rochas cristalinas.

Todos esses modelos possuem nítida relação com a estrutura do terreno, o que justifica

sua inclusão no fecho deste capítulo. Esses modelos são muito úteis para a compreensão

do problema, para esboçar estratégias de prospecção e para direcionar novos avanços no

tema.

A literatura tornou clássico o modelo Riacho-Fenda (Siqueira 1967), no qual

trechos retilíneos de riachos coincidem com zonas fortemente fraturadas; isto permite que

as fraturas sejam periodicamente recarregadas pela drenagem (Figura 20). “Cotovelos” e

trechos retilíneos de riachos constituem aspectos favoráveis em fotografias aéreas, sendo

diagnósticos do modelo quando subsidiados por intenso fraturamento nos afloramentos,

compatível com a orientação da drenagem. Requisitos adicionais para o sucesso deste

modelo incluem a presença de coberturas/aluviões e topografia/regime de chuvas

favoráveis, ensejando a criação de zonas de recarga. A estratégia prospectiva inclui:

* Fotografias aéreas – distinção dos trends dúcteis e de estruturas frágeis em

ângulo; as estruturas frágeis (inclusive longitudinais) são inferidas por acentuado controle

da drenagem/topografia e por feições de intemperismo;

* Imagens de satélites, incluindo processamento digital – melhor caracterização e

discriminação (umidade, razão areia/argila) de fotolineamentos, aluviões e coberturas nas

áreas de recarga;

* Levantamentos de campo – estudo das litologias e, em especial, dos padrões de

fraturamento;

* Geofísica – definição da geometria da zona fraturada e indicação de grau de

fraturamento/intemperismo.
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Figura 20 – Modelo Riacho-Fenda. Observar o intenso fraturamento paralelo ao
trecho retilíneo da drenagem, que também inclui “cotovelos”. As fraturas são
periodicamente recarregadas pela drenagem. Simbologia cf. Figura 19.

O modelo Calha Elúvio-Aluvionar (Figura 21) foi objeto de caracterização

recente (Avelino da Silva 2001; Nascimento da Silva et al. 2001), ainda que seus

aspectos básicos de favorabilidade – recarga a partir de uma calha de sedimentos, já

fossem reconhecidos na literatura (McFarlane 1992; Olofsson 1994; Costa & Silva 1997)

e na prática regional. Neste modelo, a drenagem não evidencia controle por fraturas

aflorantes; ao oposto, trechos retilíneos podem estar controlados pela foliação das rochas.

A drenagem flui sobre uma calha de aluviões antigos e paleo-regolitos, utilizando-os para

recarregar as descontinuidades no substrato capeado. Deste modo, os aspectos

diagnósticos do modelo incluem: seção espessa de aluviões e regolito ao longo de

drenagens retilíneas ou curvilíneas, a ausência de relação direta com zonas fraturadas, e

sua ocorrência em zonas topograficamente rebaixadas. Condições favoráveis de

topografia, drenagem e clima são requeridas para desenvolver uma cobertura mais

espessa. A estratégia prospectiva inclui:

* Fotografias aéreas – drenagem controlada pela foliação ou contatos geológicos;

pequenos vales com aluviões associados;

* Imagens de satélites, incluindo processamento digital – caracterização de

aluviões e coberturas (teor de umidade, razão areia/argila);

* Levantamentos de campo – estudo estrutural de afloramentos; reconhecimento

da cobertura sedimentar;
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* Geofísica – definição da geometria da calha e a natureza do material de

preenchimento.

Figura 21 – Modelo Calha Elúvio-Aluvionar. Neste modelo, a drenagem não
evidencia controle por fraturas; trechos retilíneos podem ser paralelos à foliação
do cristalino. A drenagem flui sobre uma calha de aluviões antigos e paleo-
regolito. Simbologia cf. Figura 19.

O modelo Bolsões ou Câmaras de Intemperismo (Figura 22) está baseado em

processos de intemperismo diferencial acentuado, controlados por fraturas, fabric,

litologias e tensões neotectônicas. O modelo se caracteriza pelo aumento da permo-

porosidade das rochas na zona intemperizada, que pode se conectar a outras através de

fraturas ou outros tipos de descontinuidades. Aspectos diagnósticos do modelo incluem:

zonas de intemperismo avançado no cristalino, originando bolsões/câmaras (em

subsuperfície), com feições de permo-porosidade similares às de rochas sedimentares;

poços com vazões anomalamente elevadas; por observação direta o processo é

reconhecível em superfície (ou em profundidades rasas), mas é de difícil extrapolação

para a profundidade, o que fica dependente do acesso via galerias ou escavações

profundas. Este modelo, provavelmente o de maior potencial para obter locações aptas a

abastecer comunidades e vilas de maior porte, é ao mesmo tempo o de diagnóstico mais

difícil. Em termos de estratégias prospectivas:

* Fotografias aéreas e imagens de satélite – o modelo não é diagnosticado em

superfície. Pode ser possível desenvolver tratamentos espectrais para identificar zonas

intemperizadas rasas;
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* Levantamentos de campo – o processo de intemperismo diferencial pronunciado

pode ser reconhecível, mas extrapolado unicamente para profundidades rasas (< 10 m ?);

a presença de super-poços, na região, deve ser levado em conta na estratégia de trabalho;

* Geofísica – zonas intemperizadas podem ser localizadas, e ter sua geometria

esboçada, em casos mais favoráveis; constitui a grande ferramenta de aposta para

investigar este tipo de modelo.

Figura 22 – Modelo Bolsões ou Câmaras de Intemperismo. Caracterizado por
intemperismo diferencial pronunciado, controlado por fraturas, fabric, litologias e
tensões neotectônicas. A permo-porosidade aumenta na zona intemperizada, que
pode se conectar com outras adjacentes, via rede de fraturas e outros tipos de
descontinuidades.. Simbologia cf. Figura 19.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Estudos sofisticados do fraturamento e do fluxo de água nessas estruturas, no

campo, em laboratório e mediante modelizações matemáticas, encabeçam o avanço do

conhecimento na Hidrogeologia de Meios Fraturados (Black 1994; Bradbury & Muldoon

1994; Banks et al. 1996; Manoel Filho 1996; Odling 1998). Ao mesmo tempo, é

necessário discutir abordagens que possam ser incorporadas ao trabalho prático da

locação de poços, que exige rapidez e baixo custo, sem perder de vista as limitações das

condições de trabalho e os recursos humanos disponíveis. A contínua reavaliação da base

teórica, em parte defasada, constitui um primeiro passo neste sentido. É necessário

promover a interação entre hidrogeólogos de cristalino, com prática de campo, e os



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

XXXVII

geólogos estruturais que lidam com temas aplicados. Parte do material aqui exposto

constitui um conjunto de prognósticos, ou um modelo conceitual simplificado e

preliminar, que se soma às contribuições pré-existentes (muito bem representadas pelo

capítulo de Costa & Silva na primeira edição deste volume). Faz-se necessário testar

esses modelos em situações práticas - programas de sondagens piloto, planejadas

consoante aos princípios desenvolvidos. Trata-se de um trabalho de longo prazo. Existem

dificuldades quanto à qualidade/utilidade dos atuais arquivos de dados, o que reduz

drasticamente a dimensão estatística de amostragem possível. A opção alternativa é um

estudo detalhado de casos bem documentados/documentáveis, cujos resultados começam

a ser divulgados.
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6 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

6.1- INTRODUÇÃO

As áreas de estudo estão inseridas no domínio estrutural da Província Borborema

(Figura 6.1), definida por Almeida et al. (1977), tendo como principal característica à

atuação do ciclo orogênico Brasiliano, ca. 600+100 Ma, como último evento importante

na geração de rochas e novas estruturas (Jardim de Sá 1994). Seus limites são definidos, a

leste e norte, pelas bacias costeiras, e a oeste e sul pela Bacia do Parnaíba e o Cráton São

Francisco, respectivamente. A estratigrafia regional da província abrange um

embasamento gnáissico-migmatítico de idade arqueana a paleoproterozóica, seqüências

metasupracrustais de idade proterozóica (as faixas móveis) fortemente afetadas pela

orogênese Brasiliana, originando extensas zonas de cisalhamento.

A Província Borborema é representada, na região de estudo, pela seqüência de

cobertura da Faixa Seridó (o Grupo Seridó), com trend geral NE, seu embasamento (o

Complexo Gnáissico-Migmatítico), e granitóides de idade pré-brasiliana e brasiliana. Ao

longo da Costa Atlântica, ocorrem a Bacia Potiguar (a norte) e a Bacia Penambuco-

Paraíba (a leste), implantadas durante o rifteamento e desenvolvimento da margem

continental passiva, a partir do Jurássico superior (Matos 1992). A partir do Cretáceo

Superior, as bacias da margem equatorial evoluíram segundo um regime de margem

transformante (Matos 1999). Segundo Jardim de Sá (2000), um importante processo de

domeamento, provavelmente de origem termal/magmática (relacionado ao vulcanismo

básico-alcalino da Formação Macau), originou o Planalto da Borborema durante o

Terciário superior, em seguida dissecado por processo erosivo ativo até os dias atuais. A

deposição da Formação Barreiras, paleocascalheiras e coberturas quaternárias foi

controlada pela subsidência na margem continental e influenciada pelo soerguimento no

interior do continente (Jardim de Sá et al. 1999).
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Localmente, as áreas estudadas englobam rochas do embasamento cristalino (o

Complexo Gnáissico-Migmatítico), granitóides brasilianos e coberturas sedimentares

quaternárias (Figura 6.2).

Figura 6.1 – Mapa Geológico simplificado da Província Borborema, Nordeste do Brasil
(modificado de Jardim de Sá 1994).
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Figura 6.2 – Mapa Geológico da porção oriental do Estado do Rio Grande do Norte com as
localizações das áreas de estudo. Modificado do Mapa Geológico do Rio Grande do Norte
(1998).

6.2- OS TERRENOS CRISTALINOS PRECAMBRIANOS
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Dentro do contexto das rochas cristalinas ocorrem os litotipos do embasamento

gnáissico-migmatítico, a faixa de rochas supracrustais do Grupo Seridó e as associações

graníticas neoproterozóicas. Tais unidades apresentam o registro de ciclos orogênicos

diversos, dentre os quais o Ciclo Brasiliano, responsável pela atual arquitetura da região,

tendo como principais elementos estruturais, as extensas zonas de cisalhamento de trend

E-W e NNE.

6.2.1- O COMPLEXO GNÁISSICO-MIGMATÍTICO

Na região do Seridó, o embasamento gnáissico-migmatítico foi inicialmente

denominado de Complexo Caicó por Meunier (1964), abrangendo núcleos mais antigos,

compostos por metavulcânicas e metassedimentos. Brito Neves (1983) denominou o

conjunto de rochas que ocorrem a leste do “sistema de dobramentos Seridó” de “Maciço

Caldas Brandão/São José de Campestre”.

Trabalhos recentes (Dantas 1997 e Dantas et al. 1997, 1998), através de

mapeamento geológico e estudos geocronológicos empregando os métodos U/Pb e

Sm/Nd, apresentaram um contexto mais complexo, com um núcleo arqueano na porção

central do maciço, com idades variando de 3,4 Ga a 3,2 Ga, formado por ortognaisses,

diversos tipos de migmatitos, granulitos e uma seqüência de rochas básicas. As unidades

paleoproterozóicas representam a maior parte do maciço, com idades variando de 2,15

Ga a 2,6 Ga, incluindo metaplutônicas com composições variando de diorítica a

granodiorítica e augen gnaisses graníticos. Segundo esses autores, a arquitetura básica

seria um bloco central arqueano, circundado por vários terrenos paleoproterozóicos.
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6.2.2- AS SUPRACRUSTAIS DO GRUPO SERIDÓ

Em linhas gerais, os metassedimentos e matavulcânicas que compreendem o

pacote de rochas sobrepostas a o embasamento da região recebem a denominação de

Grupo Seridó, terminologia primeiramente adotada por Ferreira (1967).

O Grupo Seridó caracteriza-se por uma megassequência deposicional cuja

estratigrafia ainda constitui motivo de divergências na literatura da região. Jardim de Sá e

Salim (1980) dividiram o Grupo Seridó em três unidades estratigráficas: na base, a

Formação Jucurutu, com paragnaisses dominantes e intercalações de mármores,

quartzitos, micaxistos, rochas calciossilicáticas, formações ferríferas, metavulcânicas e

metaconglomerados; a Formação equador, intermediária, é composta principalmente por

quartizitos, intercalados com metaconglomerados e paragnaisses; a Formação Seridó, no

topo, é composta por micaxistos diversos (aluminosos a feldspáticos), com intercalações

subordinadas de mámores, metavulcânicas, rochas calciossilicáticas e

metaconglomerados. Uma outra proposta (Archanjo e Salim 1986; Caby et al. 1991,

1995, entre outros) defendem a presença de uma discordâcia estratigráfica entre o Grupo

Jucurutu (formações Jucurutu, basal, e Equador no topo) e o Grupo Seridó (com a

inserção de um fácies conglomerático basal – a Formação Parelhas, sotoposta aos

micaxistos Seridó).

Essas litologias ocorrem normalmente na forma de faixas, exibindo foliação

marcante de direção geralmente NNE, acompanhando as zonas de cisalhamento

brasilianas. O arranjo estrutural dessas unidades, como também de seu embasamento, é

resultante de um regime tangencial (D2), posteriormente superposto por estruturas

transcorrentes (D3). Um evento deformacional mais antigo (D1/M1, anterior à deposição

do Grupo Seridó) é inferido com base na presença de diques de anfibolito pré-D2, que

cortam o bandamento metamórfico dos gnaisses do embasamento, e seixos desses

litotipos previamente deformados, em metaconglomerados basais do Grupo Seridó

(Jardim de Sá 1994, p. ex.).
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6.2.3- AS ROCHAS ÍGNEAS INTRUSIVAS

Uma das características da Faixa Seridó, imposta pelo evento Brasiliano, é a

extensa granitogênese conhecida na região como os “granitóides G3” (Jardim de Sá et

al.1981, Jardim de Sá 1994) intrusivos tanto no embasamento da Faixa Seridó como nas

supracrustais.

Intrusivas mais antigas (as “metaplutônicas G2”) são descritas como uma suíte

integrada por granitóides gnaissificados (Jardim de Sá 1994) em especial de textura

augen, que ocorrem como intrusões tabulares (sheets) com espessura variando de métrica

a decamétrica, ou como corpos batolíticos de geometria ainda pouco conhecida.

Os dados geocronológicos disponíveis para esta associação de metaplutônicas são

referidos por Jardim de Sá. (1994), que reporta idades ca. 1,9 Ga através dos métodos

Rb-Sr e U-Pb. Os corpos mais jovens (os granitóides G3) são definidos por Jardim de Sá

(1994) como plútons sin a tardi-tectônicos ao evento D3. Os tipos dominantes são os

granitos (monzo a sienogranitos, quartzo monzonitos) porfiríticos, frequentemente

associados a rochas básico-intermediárias (gabros a dioritos, quartzo dioritos, quartzo

monzodioritos, quartzo monzonitos e granodioritos). Esses granitóides são encontrados

ao longo de toda a Faixa Seridó, truncando estruturas existentes (referentes às fases D2 e

D1) impressas nas rochas do embasamento, nas supracrustais e nos augen gnaisses G2.

Diversos trabalhos reportaram idades referentes a estes granitóides. Legrand et al.

(1991) dataram o granito porfirítico do Maciço de Acari pelo método U-Pb em zircões,

definindo uma idade de intrusão de 555+5 Ma, coincidente com datação Rb-Sr em rocha

total (Jardim de Sá 1994). Jardim de Sá (1994) propôs o intervalo de 580+30 Ma para o

evento de cinemática transcorrente (D3) na Faixa Seridó.

6.2.4- A EVOLUÇÃO TECTÔNICA PRECAMBRIANA

O evento mais antigo na área está representado por um bandamento metamórfico

de alto grau (S1), presente nos gnaisses do Complexo Gnáissico-Migmatítico e gerado

durante o evento D1. Segundo Jardim de Sá (1994), a sucessiva aglutinação de sequências

de arco durante o intervalo de tempo 2,3-2,15 Ga (definido por isócronas Rb-Sr e idades
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U-Pb e Pb/Pb em zircão) é o mecanismo proposto para este episódio de geração de crosta

continental e sua deformação inicial), precedendo a deposição do Grupo Seridó.

O evento posterior D2, de grande intensidade, originou dobras isoclinais a

apertadas, recumbentes a invertidas, afetando as superfícies S0 (no Grupo Seridó) e S1 (no

Complexo Gnáissico Migmatítico). Desenvolveu xistosidade a um fino bandamento (S2)

com lineações de eixo de dobra, mineral e de interseção associadas. Em regiões de alto

grau metamórfico, o bandamento gnáissico no embasamento (S1), é quase obliterado, e a

superfície composta S2 + S1 é o fabric dominante.

Durante a orogênese Brasiliana/Pan-Africana (600-500 Ma), um complexo padrão

de escala continental, envolvendo zonas de cisalhamento transcorrentes e dobramentos

com trend NE, foi desenvolvido na Província Borborema. Tal evento seria correlato ao

que se chama de deformação D3 na região do Seridó, com grande penetratividade.

Associado a este evento ocorreu um marcante plutonismo granitóide. Nas regiões de mais

baixo grau metamórfico (fácies xisto verde) as dobras são fechadas, normais ou

inclinadas, enquanto que em condições PT mais elevadas (fácies anfibolito) as dobras são

apertadas a isoclinais. A foliação desenvolvida (S3) é uma xistosidade ou clivagem de

crenulação, podendo apresentar-se, em micaxistos, como um bandamento milimétrico.

Bertrand e Jardim de Sá (1990) consideram o evento D2 como uma fase de deformação

transamazônica afetando os metassedimentos do Grupo Seridó, o que implicaria numa

evolução policíclica para esta unidade. Esses autores interpretam as estruturas desta fase

como originadas através de uma tectônica tangencial, gerando dobras recumbentes, um

fabric S+L de grande penetratividade e disposição original subhorizontal, com lineações

L2 NNW (quando afastadas de zonas de mais alto strain) a NNE. Entretanto, para Caby

(1989), Caby et al. (1991) e Archanjo (1988), tais estruturas são consideradas como um

produto da deformação brasiliana, correspondendo a zonas de piso e rampas laterais de

empurrões, ou alternativamente, como um único evento atribuído a uma deformação

progressiva num modelo de “flor transpressiva”.

Jardim de Sá (1984) e Hackspacher e Sá (1984) assumem a existência de um

evento ou fase de deformação considerada como uma atividade tardia de D3, associada a

diques aplíticos e pegmatíticos e um retrometamorfismo no fácies xisto verde baixo, com

clorita, sericita e epídoto.
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6.3- A PROVÍNCIA COSTEIRA

A Província Costeira está representada pelas rochas das bacias sedimentares

mesozóicas Potiguar e Pernambuco-Paraíba, e rochas ígneas associadas, sendo capeadas

pelos siliciclásticos da Formação Barreiras. Essas bacias foram formadas no processo de

desestabilização tectônica e fragmentação continental que culminou com a separação das

placas Sul Americana e Africana e, por conseqüência, originou o Oceano Atlântico.

Associado à evolução das bacias, são encontrados diversos registros magmáticos

intrusivos e extrusivos de natureza basáltica, podendo-se citar o Magmatismo Rio Ceará

Mirim, o Magmatismo Serra do Cuó e oVulcanismo Macau.

6.3.1- A BACIA POTIGUAR

A Bacia Potiguar localiza-se no extremo Nordeste do Brasil. Compreende uma

área de 60.000 km2 (Araripe e Feijó 1994), sendo uma parte emersa e outra submersa,

abrangendo principalmente o Estado do Rio Grande do Norte e uma pequena parte do

Ceará. Seus limites geológicos são definidos, a noroeste, com a Bacia do Ceará, pelo Alto

de Fortaleza, e a oeste, com a Bacia Pernambuco-Paraíba, pelo Alto de Touros. A sul,

suas rochas repousam sobre litologias do embasamento cristalino (Figura 6.3).

A implantação da Bacia Potiguar ocorreu em resposta à reativação neocomiana de

lineamentos gerados por esforços cisalhantes brasilianos/pan-africanos, que iniciou no

sudeste brasileiro e se propagou no rumo norte, durante a ruptura do supercontinente

Gondwana (Matos 1987).

A origem da bacia tem sido alvo de vários estudos e diversos modelos têm sido

propostos para explicá-la (ver p. ex., Souza 1982; Szatmari et al. 1985; Françolin e

Szatmari 1987; Fortes 1986, 1988; Matos 1987, 1992). Françolin e Szatmari (1987)

defendem que, durante a abertura do oceano Atlântico e migração das placas Sul

Americana e Africana (Figura 6.4a), o extremo Nordeste da América do sul tenha sofrido

uma variação de esforços entre o final do Jurássico e o Cretáceo superior. No Jurássico

superior, o Magmatismo Rio Ceará Mirim preencheu juntas extensionais E-W (Matos

1992, Jardim de Sá 1994). Compressão N-S teria sido imposta, no Neocomiano, pela
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rotação dextrógira da Placa Sul Americana em torno de um pólo (Figura 6.4b). Entre o

Aptiano e o Albiano, o alívio das tensões intraplaca gerou distensão N-S (Figura 6.4c).

Movimentos transcorrentes/transformantes ocorreram ao longo da margem equatorial

brasileira, no Santoniano, associados a movimentos divergentes E-W entre as placas

(Figura 6.4d). Estes movimentos inverteram-se, no Maastrichtiano, para compressão N-S

(Figura 6.4e) pós-Campaniana.

Figura 6.3- Mapa de localização e arcabouço tectônico da Bacia Potiguar. Modificado de
Bertani et al. (1990).
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Figura 6.4 – Etapas evolutivas da separação dos Continentes Sul-Americano e Africano.
Compilado de Françolin e Szatmari (1987).

Segundo Matos (1987), a configuração estrutural da bacia é controlada por um

duplo sistema de falhas lístricas normais, intracrustais, que provavelmente representam

reativações de zonas de cisalhamento dúcteis brasilianas.

A sedimentação que resultou no preenchimento do rift Potiguar sucedeu-se, ao

longo da implantação dessa bacia, segundo três seqüências tectono-sedimentares: rift,

transicional e drift (Souza 1982; Araripe e Feijó 1994). No primeiro estágio, os processos

de subsidência e sedimentação são controlados por mecanismos de distensão e

afinamento crustal. Nos estágios subseqüentes, a sedimentação ocorre devido ao controle

tectônico dos processos de soerguimento e subsidência termal. As sequências

deposicionais dos estágios rift e transicional ocorrem apenas em subsuperfície e estão

representadas pelas formações Pendências, Pescada e Alagamar (Grupo Areia Branca).

No estágio drift, duas sequências sedimentares foram depositadas em ambiente de deriva
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continental e sob influência de mar aberto, sendo que uma sequência transgressiva é

seguida de uma sequência regressiva. A sequência transgressiva é representada pelas

formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas e Jandaíra (Grupo Apodi).

Cremonini e Karner (1995) postulam que, após a deposição da unidade

transgressiva, a Bacia Potiguar passou por uma fase de soerguimento, caracterizado na

porção offshore, que resultou na discordância erosiva pós-Jandaíra ou discordância pré-

Ubarana (Cremonini 1993). A erosão responsável pela formação dessa discordância

constitui um registro da evolução transformante da Margem Equatorial Brasileira,

estando associada ao soerguimento termal da crosta causado pelo fluxo de calor

anomalamente elevado, proveniente de um centro de espalhamento oceânico que se

deslocava em frente à bacia ao longo da margem equatorial.

Após a erosão, a unidade transgressiva foi sucedida pela deposição de seqüências

sedimentares da unidade regressiva, iniciada no Cretáceo superior e representadas pelas

formações Tibau, Guamaré e Ubarana (Araripe e Feijó 1994).

6.3.2- A BACIA PERNAMBUCO-PARAÍBA

Esta bacia ocupa, em sua porção emersa, uma estreita faixa de cerca de 9.000 km2

ao longo do litoral dos estados de Pernambuco e Paraíba, estendendo-se por 24.000 km2

pela plataforma continental. Limita-se a norte, com a Bacia Potiguar, pelo Alto de Touros

e a sul, com a Bacia Alagoas, pelo Alto de Maragogi (Feijó 1994).

As primeiras informações geológicas na faixa oriental do litoral Norte-

riograndense foram apresentadas por Branner (1902). A partir daí, a estratigrafia e os

aspectos estruturais da costa oriental do Estado do Rio Grande do Norte receberam várias

contribuições (p. ex., Costa e Salim 1972, Salim et al. 1974, Mabesoone et al. 1972).

Mabesoone e Cunha e Silva (1989) realizaram uma revisão detalhada e sistemática

da faixa sedimentar costeira no trecho compreendido entre Natal e Alagoas, levando em

consideração a geomorfologia da região. Alguns trabalhos como Bezerra et al. (1994),

Bezerra (1998), Amaro (1998), Lucena (1999) e Coriolano et al. (1999), integrando

dados de sensoriamento remoto, métodos geofísicos e mapeamento geológico, discutiram
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as relações entre as estruturas brasilianas do embasamento cristalino e sua continuidade

sob a faixa sedimentar costeira.

De acordo com Feijó (1994), as unidades estratigráficas da bacia incluem as

seguintes Formações:

A Formação Cabo, representada por arcóseos conglomeráticos e

conglomerados polimíticos que preenchem o Graben do Cabo, ao sul de

Recife;

A Formação Ipojuca, constituída de rochas vulcânicas alcalinas a álcali-

cálcicas, que ocorrem na forma de pequenos derrames, diques, plugs e

soleiras;

A Formação Estivas, que congrega calcários fossilíferos dolomitizados,

de idade albiana, aflorantes na porção sul da bacia;

A Formação Beberibe, que designa os clásticos grossos neocretáceos na

faixa costeira norte de Pernambuco e sul da Paraíba, podendo ser

correlacionada com a Formação Açu, da Bacia Potiguar;

A Formação Itamaracá, representada por clásticos grossos e finos

neocretáceos interdigitados com e sobrepostos aos arenitos da Formação

Beberibe;

A Formação Gramame, que rúne os calcários fossilíferos

maastrichtianos aflorantes entre Recife e João Pessoa;

A Formação Maria Farinha, que designa os calcarenitos puros e

argilosos paleocênicos sobrepostos concordantemente aos carbonatos da

Formação Gramame;

A Formação Barreiras, que designa os sedimentos neocenozóicos

dispostos em falésias próximas ao mar, ao longo de extensos trechos da

costa brasileira.

As unidades estratigráficas anteriormente referidas não estão empilhadas

verticalmente, mas ocupam compartimentos distintos na parte emersa da bacia. Assim,

pode-se distinguir dois domínios fundamentais, separados pelo Lineamento de
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Pernambuco. A sul, ocorrem as formações Cabo, Ipojuca e Estivas; a norte, distribuem-se

as formações Beberibe, Itamaracá, Gramame e Maria Farinha. Em ambos os casos,

registra-se a cobertura cenozóica da Formação Barreiras e dos sedimentos de praia e

aluvião.

Segundo Alheiros et al. (1988), o início da sedimentação da Bacia Pernambuco-

Paraíba sobre o embasamento precambriano aconteceu no Aptiano com os detritos

grossos da Formação Cabo. Depois de um curto hiato, depositaram-se os clásticos finos e

calcários da Formação Estivas, no fim do Cenomaniano e início do Turoniano.

Finalmente, a partir do Santoniano ou Campaniano, estabeleceu-se definitivamente a

bacia sedimentar costeira na região entre Recife e João Pessoa.

Segundo Fonseca et al. (1997), a Formação Barreiras ocorre em discordância

erosional com os sedimentos mesozóicos, sendo constituída por sedimentos de textura

variada, em geral pouco a não consolidados, cuja idade varia do Terciário superior ao

Quaternário inferior. Os sedimentos recentes, sobrepostos à Formação Barreiras, são

constituídos basicamente por areias de dunas, coberturas arenosas, além de aluviões ao

longo das drenagens e sedimentos de mangues na faixa intermaré. Também na porção

litorânea, ocorrem as planícies praiais e os beach rocks.
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cordões de beach rocks, também freqüentes na região, são também marcadores potenciais

da deformação neotectônica (Caldas et al. 1997). A existência de várias áreas

sismicamente ativas permite a determinação independente dos sistemas de tensões atuais

(Ferreira et al. 1987 p. ex.), como é o caso da Falha Sísmica de Samambaia, em João

Câmara - RN (Coriolano et al., 1997). Estes marcadores neotectônicos foram analisados

verificando-se a influência dos campos de tensões atuais na reativação e/ou geração de

novas estruturas.

7.2- SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA E ARCABOUÇO NEOTECTÔNICO

REGIONAL

Segundo Suguio (1999), o termo neotectônica foi introduzido na literatura

geológica em 1948, pelo geólogo soviético Obruchev, para designar “movimentos

tectônicos ocorridos no fim do Terciário e no Quaternário, os quais desempenharam um

papel decisivo na configuração topográfica contemporânea da superfície terrestre”. A

partir de então, o conceito associado ao termo sofreu várias modificações, principalmente

no que diz respeito ao intervalo de tempo envolvido.

A definição temporal da neotectônica é variável, entre autores e regiões, mas de

um modo geral englobaria o período de tempo durante o qual o regime tectônico atual

esteve vigente. Segundo Jardim de Sá (2000), no Nordeste do Brasil, este lapso

cronológico engloba o Quaternário, sem detrimento de sua extensão a uma época mais

antiga (Mioceno?).

O Rio Grande do Norte vem sendo alvo de diversos estudos no que diz respeito ao

arcabouço neotectônico e estrutural. Esses estudos remontam à década de 70, quando

Costa e Salim (1972) e Salim et al. (1974) foram os primeiros a sugerir um forte controle

tectônico no litoral leste Potiguar, com reflexos nos sedimentos da Formação Barreiras e

depósitos recentes. Costa e Salim (1972) caracterizaram, através de prospecção geofísica

e correlação geológica de poços dois sistemas de falhas de direção nordeste no estuário

do Rio Potengi, configurando o Graben Natal, e outro sistema de direção noroeste, em

Parnamirim, que recebeu o nome de Graben Parnamirim. Salim et al. (1974) obtiveram
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resultados semelhantes ao definirem a ocorrência de vales estruturais no litoral leste do

Estado.

Esse padrão estrutural, com falhamentos nas direções NE e NW no litoral leste,

também foi observado em trabalhos posteriores (Bezerra et al. 1993, Lucena 1999,

Coriolano et al. 1999, dentre outros). Essas estruturas delimitam blocos estruturais tipo

graben e horst, controlando os principais vales da região e a disposição das unidades

estratigráficas quaternárias segundo direções preferenciais.

Na porção norte do Estado, diversos trabalhos comprovam eventos de reativação

neotectônica. Lima et al. (1990) correlacionaram o padrão de erosão das coberturas

terciárias da Bacia Potiguar aos eixos compressivo (E-W) e de tração (N-S) atuantes

nesta região, argumentando que grande parte do padrão de drenagens NE-NW da região

pode ser relacionada com os campos de tensões neotectônicos. Em pesquisa realizada na

Falha de Carnaubais, com integração de dados hidrográficos, morfológicos e geofísicos,

Caldas (1998) detectou várias estruturas sugerindo uma movimentação neotectônica.

Dantas (1998) sugeriu que, durante o Quaternário, os sistemas de falhas de Carnaubais e

de Afonso Bezerra foram submetidos a uma compressão WNW a qual, aparentemente,

continua até os dias atuais. Esta compressão seria o resultado da expansão da cadeia

meso-oceânica (Assumpção 1992) e da movimentação dextral na prolongação ocidental

de falhas transformantes ao longo da margem equatorial brasileira. Bezerra et al. (1998)

propuseram que a porção leste da Falha de Carnaubais esteve submetida a soerguimento

nos últimos 5000 anos com base em datações por 14C em beach rocks e terraços marinhos

soerguidos da região de São Bento do Norte. Fonseca (1996) comprovou a existência de

um graben associado à calha do Rio Açu, controlando o curso da drenagem e

desenvolvendo estruturas distensionais. Este mesmo autor propõe que existia uma

compartimentação do litoral norte, entre a Ponta do Mel e a Ponta dos Três Irmãos, como

conseqüência do par conjugado definido pelas falhas de Afonso Bezerra e de Carnaubais

(Figura 7.1).

A análise de sistemas de fraturas impressas em beach rocks datados do intervalo 7

a 4,5 Ka BP, bem como na Formação Barreiras no litoral leste, fraturas de cisalhamento

NE dextrais e NW sinistrais, bissectadas por juntas de distensão E-W (Caldas et al. 1997;

Coriolano et al. 1999), também permite obter as mesmas conclusões a respeito dos

sistemas de tensões atuais.
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7 – O ARCABOUÇO NEOTECTÔNICO NO DOMÍNIO

ORIENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

7.1- INTRODUÇÃO

As pesquisas com ênfase na neotectônica vêm crescendo de forma extraordinária

nos últimos anos. A região Nordeste vem sendo alvo de diversos estudos abordando o seu

contexto neotectônico.

 A compreensão do comportamento neotectônico da região pode viabilizar uma

importante aplicação na hidrogeologia de meios fraturados, já que a água, em

subsuperfície, concentra-se em zonas de fraturas submetidas ao campo de tensões atual.

O papel da reativação neotectônica de fraturas antigas é avaliado neste contexto,

sendo possível prever as direções de abertura impostas pelos campos de tensões recentes

sobre populações de fraturas “antigas”, herdadas de eventos ocorridos em épocas

distintas.

No entanto, a região do cristalino que possui um clima semi-árido sem

intemperismo químico, sofre com a ausência de marcadores neotectônicos (p.ex., estrias

argilosas nos planos de fraturas), o que dificulta estabelecer o campo de tensões

neotectônico local. Desta forma, é preciso analisar o contexto neotectônico regional e

correlacioná-lo com as estruturas observadas nas áreas de estudo.

Neste Capítulo foram analisadas, dentro do contexto neotectônico, as estruturas e

elementos morfotectônicos da região, correlacionando-os entre si e com o contexto

sismotectônico já conhecido. O objetivo é relacionar o campo de tensões atual com a

direção de fraturas detectadas em campo ou fotografias aéreas e prever as suas tendências

a fechamento ou abertura, e conseqüentemente, as direções preferenciais de acúmulo de

água em subsuperfície.

Na região litorânea, os sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras

constituem bons marcadores da deformação neotectônica (Coriolano et al. 1999), embora

a idade das estruturas nela impressas possa variar do Terciário superior ao Recente. Os
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Figura 7.1 - Compartimentação do litoral entre Ponta do Mel e Ponta dos Três Irmãos, como
conseqüência do par conjugado definido pelo SFC e SFAB. Modificado de Fonseca (1996).

Dados morfotectônicos também podem ser utilizados para conhecer os sistemas de

tensões recentes (Nascimento Silva e Jardim de Sá 2000). Neste sentido, a neotectônica
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até o litoral na região de Touros (Cruz e Jardim de Sá 2001). Uma situação mais comum,

no embasamento cristalino, é a reativação da trama de fraturas pré-existente (cambrianas,

juro-cretáceas, terciárias), como já foi demonstrado em sítios localizados, com auxílio de

marcadores muito rasos (precipitados minerais ou preenchimentos por cascalho;

Coriolano et al. 1997, Menezes e Jardim de Sá 1999). O tipo de reativação em cada

fratura será função da sua orientação em relação ao elipsóide de tensões local; se não

conhecido, este último pode ser estimado a partir do sistema de tensões regionalmente

ativo.

7.3- OS DADOS SISMOLÓGICOS

A definição de campos de tensões com base nos dados sismológicos (a

Sismotectônica) ou em medidas diretas em poços (breakouts de poços), como disponível

no Nordeste do Brasil (Ferreira et al. 1998), são ferramentas importantes para identificar

os sistemas de tensões atuais. No Nordeste do Brasil, as determinações de esforços atuais

provêm, principalmente, de breakouts em poços de petróleo (medidas in situ) e

mecanismos focais.

Zoback et al. (1989) postulam que a tensão compressiva no interior da placa,

observada em muitas regiões, é resultante da atuação de forças nos limites de placas, tais

como “empurrões” a partir da cadeia meso-oceânica (ridge push) e nas margens

convergentes (Figura 7.2). Assumpção (1992) considera que a região Nordeste está

submetida a um campo de tensão compressiva regional ( 1) E-W, relacionado com as

forças que movimentam as placas litosféricas (a compressão Andina e a expansão da

cadeia meso-oceânica), e esforços distensionais locais perpendiculares à costa, gerados

pela transição continente-oceano (Figura 7.3).
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Figura 7.2 - Tensão compressiva no interior da placa, resultante da atuação de forças nos seus
limites, tais como “empurrões” a partir da cadeia meso-oceânica (ridge push) e nas margens
convergentes. Zoback et al. 1989.

Figura 7.3 - Compressão E-W relacionadas com a expansão da cadeia meso-oceânica e
compressão andina (setas vermelhas). O desequilíbrio de massas gera campos de tensões
de segunda ordem N-S (setas azuis), seguindo o contorno da costa.  Modificado de
Assumpção (1992).
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A posição do Nordeste brasileiro em relação à Placa Sul-Americana e seu

arcabouço tectônico são elementos importantes para instalação de um campo de tensões

regional bastante singular. A conjugação dos esforços compressivos a partir da cadeia

meso-oceânica e do Orógeno Andino, arrasto (cisalhamento) na base da litosfera e o

efeito de face livre, aliado à ocorrência de uma expressica trama de descontinuidades

crustais precambrianas, em grande parte reativadas no Mesozóico, constituem um cenário

importante para o desenvolvimento da deformação neotectônica. A existência de várias

áreas sismicamente ativas (Figura 7.4), das quais destaca-se a região de João Câmara

(RN), exemplifica a importante atividade neotectônica na região.

Figura 7.4 – Esboço sismo-tectônico do Nordeste Setentrional do Brasil. Estruturas
precambrianas e falhas cretáceas, modificadas de Saadi e Torquato (1992) e Matos (1992),
respectivamente. Localização dos epicentros e mecanismos focais segundo Berrocal et al. (1984)
e Ferreira  et al. (1987), respectivamente.
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Os estudos sismológicos na região Nordeste (Ferreira 1983, 1997; Assumpção

1992; Takeya et al. 1989; Takeya 1992) indicam que a distribuição da sismicidade não é

aleatória, mas está relacionada, de maneira ainda pouco conhecida, ao campo de tensões

atual e a feições herdadas, incluindo a Bacia Potiguar (ver Figura 7.4). No entanto, estes

trabalhos não conseguiram fazer uma correlação entre as falhas sismogênicas e a

presença de rupturas na superfície, ou até mesmo com qualquer modificação superficial

que pudesse estar relacionada com as zonas de eventos sísmicos. Contudo, trabalhos

realizados por Coriolano et al. (1997) e Coriolano (1998), baseados em observações de

campo, na região de João Câmara, encontraram possíveis indícios da falha sismogênica

na superfície. Amaral (2000), através de um estudo morfotectônico nas regiões de João

Câmara e São Rafael, também conseguiu detectar a expressão das falhas sísmicas no

relevo dessas regiões.

Os eventos de deformação frágil são correlacionados, neste trabalho, com os dados

neotectônicos regionais.

7.4- A DEFORMAÇÃO FRÁGIL NA PORÇÃO SETENTRIONAL DO

NORDESTE DO BRASIL

Os eventos de deformação frágil estão superimpostos às estruturas dúcteis do

substrato cristalino, sendo que o reconhecimento dessa trama profunda, em geral

creditada ao último evento orogênico regional, é também importante, embora não

condicione diretamente as ocorrências de água subterrânea (Jardim de Sá 2000).

No Nordeste brasileiro, o último evento de deformação dúctil foi o Ciclo

Brasiliano, ca. 600+100 Ma atrás. Episódios de deformação frágil ocorreram em épocas

diversas (Jardim de Sá et al. 1999), remontando aos processos de soerguimento e

exumação/resfriamento da crosta ao final da Orogênese Brasiliana (final do

Neoproterozóico ao Cambro-Ordoviciano). Este processo superimpôs um conjunto de

estruturas de baixa temperatura, dúcteis-frágeis ou frágeis, em geral retrabalhando as

superfícies do estágio precedente, de alta temperatura, com a mesma cinemática

(Coriolano et al. 1997). Outro episódio está relacionado com o processo de rifteamento e

estruturação das bacias da margem continental, desde o Juro-Cretáceo até o início do
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Terciário (Matos 1992). A continuidade desses processos, desde o Terciário superior até

os dias atuais, está preservado no registro da evolução geomorfológica e morfotectônica,

incluindo um domeamento de escala crustal, compondo o Planalto da Borborema (Saadi

1993; Jardim de Sá et al. 1999). Neste contexto, desenvolveram-se as estruturas em

marcadores terciários (sedimentos e vulcânicas) e depósitos quaternários (Bezerra et al.

1993; Coriolano et al. 1997; Caldas et al. 1997; Cruz e Jardim de Sá 2001), sendo palco

da importante atividade sísmica atual (Ferreira et al. 1998).

7.5- OS ELEMENTOS MORFOTECTÔNICOS

Fotografias aéreas e imagens orbitais permitem reconhecer, no litoral leste, uma

série de lineamentos de trend NE, NW ou WNW, que inclusive delimitam contatos entre

a Formação Barreiras e/ou entre diferentes unidades quaternárias (coberturas

inconsolidadas), o que sugere uma ativação recente dessas descontinuidades. Tal fato é

corroborado por anomalias de drenagem, tal como aquelas do rio Pirangi, que corre para

NE até próximo ao oceano (uma paleodesembocadura é interpretada na região entre

Cotovelo e Pirangi do Norte) e deflete para SE ao longo de uma falha NE; esse arranjo

coaduna-se com um bloco abatido e basculado em direção à falha NE, que constitui o

limite oriental do Graben Papary (Lucena e Queiroz 1996). As lagoas do sistema do

Bonfim coincidem na localização e exibem forte controle da sua morfologia pelos

lineamentos NE e NW (Lucena 1999). Na costa, as falésias da Formação Barreiras

situam-se no prolongamento de alguns dos lineamentos mapeados e desenvolvem

estruturas em pontais, característica deste trecho do litoral.

No tocante ao trend WNW, o mesmo é ressaltado pelo baixo curso, retilíneo, do

Rio Trairí (Figura 7.5). Na sua margem sul, vários afluentes drenam no sentido norte,

enquanto que a margem norte do rio é desprovida de tributários; isto sugere que o rio

aproveita uma descontinuidade que abateu e basculou para norte o bloco meridional.

Ainda devem ser mencionados alinhamentos N-S, mais restritos, direção também

manifesta nos cordões de beach rocks que acompanham o litoral (Coriolano et al.1999;

Caldas et al.1997).
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Figura 7.5 – Mapa de lineamentos (Lucena 1999) do litoral sul de Natal, com lineamentos de
direção NE, NW e WNW. O trend WNW é ressaltado pelo baixo curso, retilíneo, do Rio Trairí.
Observa-se que na margem sul do Trairí, vários afluentes drenam no sentido norte, enquanto que
a margem norte do rio é desprovida de tributários; isto sugere que o rio aproveita uma
descontinuidade que basculou para norte o bloco meridional, correspondente a uma falha normal.
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Os lineamentos citados coincidem em parte com trends e anomalias gravimétricas

(Bezerra et al. 1993; Amaro 1998; Lucena 1999; Bezerra et al. 2001), que essencialmente

mapeiam o topo do embasamento cristalino ou as descontinuidades lito-estruturais

precambrianas. A oeste da faixa sedimentar costeira observa-se que os trends das zonas

de cisalhamento brasilianas correspondem com a direção de algumas drenagens

importantes (Figura 7.6), como é o caso do Rio Trairí, que inclusive serve como divisor

de trends estruturais; a sul do mesmo, vários rios e as estruturas do embasamento

acompanham a direção NE do embasamento cristalino.

Amaro (1998) e Bezerra et al. (2001) utilizando imagens orbitais, fotografias

aéreas e dados e poços de água no litoral leste do estado observaram dois trends

principais na região, NE, NW e N-S (ver Figura 7.6). Segundo Amaro (1998) as falhas de

trend NE são conjugadas com falhas normais de trend NW na região do vale do Rio

Trairí, e o par condiciona as bordas da Lagoa de Guaraíra. Diversas lagoas ocorrem no

bloco soerguido a nordeste do vale do Rio Trairí, sugerindo um controle tectônico dessas

feições morfológicas. Além destas evidências outras feições observadas por Bezerra et al

(2001) sugerem a reativação das estruturas no Terciário-Quaternário, tais como: os

lineamentos que afetam os depósitos terciário-quaternários, os segmentos de drenagens, a

correspondência dos lineamentos com escarpas de falhas quaternárias, as variações nas

profundidades e espessuras dos depósitos sedimentares quaternários a pliocênicos e o

contato destes depósitos com as rochas da Formação Barreiras e com as coberturas

dunares recentes, controladas por lineamentos.

No trecho em que o litoral inflete para oeste, a partir de Touros, ocorre um

importante lineamento NE no prolongamento da Falha Sísmica de Samambaia (Cruz e

Jardim de Sá 2001), acompanhado em boa extensão pelo rio que forma a Lagoa do

Boqueirão (Figura 7.7).
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Figura 7.6 – Mapa geológico-estrutural do litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte,
modificado de Bezerra et al. 2001. Observa-se as direções NE, NW e N-S das fraturas que
coincidem com as direções das zonas de cisalhamento.

Figura 7.7 – Mapa geológico modificado de Cruz e Jardim de Sá (2001), observa-se
lineamentos, especialmente próximos à Lagoa do Boqueirão, mostrando uma continuidade da
Falha Sísmica de Samambaia.
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7.6- OS PRINCIPAIS ELEMENTOS MARCADORES DA DEFORMAÇÃO

NEOTECTÔNICA NA PORÇÃO ORIENTAL DO ESTADO

7.6.1- ESTRUTURAS NOS BEACH ROCKS

Os beach rocks ocorrem ao longo de todo litoral do Estado do Rio Grande do

Norte formando cordões paralelos à costa, algumas vezes dispostos em duas linhas

paralelas.

Estudando os beach rocks a sul de Natal (RN), Oliveira et al. (1990)

caracterizaram petrograficamente essas rochas como arenitos com grãos mal a

moderadamente selecionados e granulometria variando de areia fina até muito grossa.

Utilizando o método C14, estes mesmos autores dataram conchas de moluscos contidas

nos mesmos. Para os beach rocks mais próximos ao continente, foi obtida a idade de

aproximadamente 6.650 anos A. P. e, para o mais afastado, a idade obtida foi de

aproximadamente 4.900 anos A. P. Bezerra et al. (1998) dataram alguns beach rocks dos

litorais leste e norte do Rio Grande do Norte, também pelo método C14 em conchas de

moluscos. Para o beach rock da praia de Perobas, a norte de Natal (RN), a idade obtida

foi de 4.500+130 anos A. P., enquanto que para o beach rock situado na praia de Jacumã,

também a norte de Natal, a idade foi de 4.950+150 anos A. P. A sul de Natal, as idades

dos beach rocks variam de 4.700+140 anos A. P., para os arenitos da praia de Barreta, e

de até 6.550+210 anos A. P. para os arenitos da praia de Cunhaú.

7.6.1.1- PADRÃO DE FRATURAMENTO NOS BEACH ROCKS DO

LITORAL LESTE DO ESTADO

Utilizando fotografias aéreas de pequeno formato (escala aproximada 1:1000),

obtidas através de vôo de ultraleve (Prof. Ricardo F. Amaral, PPGG), Coriolano 1996

caracterizou um padrão de fraturamento sistemático com notável regularidade (Figura

7.8), ao longo das praias de Búzios a Barreta, sul de Natal (RN), guardando
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correspondência com as feições clássicas da deformação frágil e com os trends

estruturais identificados regionalmente. Devido à natureza dos corpos arenosos,

indicadores cinemáticos (em especial, estrias) são pouco desenvolvidos nos mesmos;

todavia, a morfologia e arranjo dos sistemas de fraturas podem suprir em parte essa

deficiência.

As fraturas identificadas são verticalizadas, as mais freqüentes paralelas ou

transversais à orientação principal dos cordões de arenitos, que neste trecho possuem

direção norte-sul e mergulho muito suave em direção ao mar. Fraturas diagonais NE e

NW ocorrem em menor freqüência, representando um sistema conjugado de

cisalhamento; um componente principal de movimentação direcional é deduzido pela

disposição escalonada (Figuras 7.9a e 7.9b) de fraturas de distensão (tipo T) ou

romboedros P+T (Figuras 7.10a e 7.10b), além de estruturas em dominó. As fraturas NW

exibem rejeito sinistral, enquanto que uma movimentação dextral é interpretada para as

fraturas NE. O conjunto E-W possui feições de fraturas abertas (Figura 7.11), do tipo

distensão, assim como o conjunto N-S, ambos seccionando seixos de quartzo.

Relacionando as várias feições observadas, é inferido um sistema de tensão com

1 E-W horizontal e 3 N-S (Figura 7.12).

 Neste caso, o significado das fraturas N-S é mais incerto, podendo configurar:

O efeito (atectônico) de solapamento na base do edifício arenoso, pela ação

das ondas;

A atuação intermitente do esforço compressivo principal, temporariamente

substituído por efeitos tectônicos tracionais relacionados à transição entre

crosta oceânica e crosta continental (Assumpção 1992, Ferreira et al. 1998).
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Figura 7.9 – (a) Fotografia do padrão de fraturamento dos beach rocks de Barreta, sul de Natal.
Observa-se a disposição escalonada de juntas de distensão definindo uma zona sinistral NW,
bem como fratura próxima à direção E-W com tendência à abertura; ver detalhe Figura 7.11. (b)
Desenho esquemático representando o padrão de fraturamento descrito.
Figura 7.10 – (a) Fotografia do padrão de fraturamento dos beach rocks de Barreta, sul de Natal.
Observa-se as fraturas em dominó definindo um movimento dextral NE; (b) Desenho
esquemático representando o padrão de fraturamento observado nos beach rocks de Barreta, com
romboedros P+T e estruturas em dominó.
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Figura 7.11 – Fotografia do beach rock de Barreta mostrando fratura com direção E-W
seccionando seixo de quartzo.

Figura 7.12 - Sistema de tensões proposto para os beach rocks de Barreta.

T 1

3
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 7.6.1.2- PADRÃO DE FRATURAMENTO NOS BEACH ROCKS DO

LITORAL NORTE DO ESTADO

No litoral norte do Estado, Lima Filho et al. (1995), Caldas et al. (1997) e Caldas

(1998) estudaram os beach rocks situados entre as cidades de São Bento do Norte e

Galinhos. Caldas (1998), reportou que esses beach rocks são constituídos de arenitos com

granulometria que varia desde areia fina até muito grossa ou cascalho, com fração

subordinada de areia muito fina.

Segundo Caldas (1998), os beach rocks têm uma direção aproximada leste-oeste,

paralela à costa, com fraturas principais paralelas ou transversais ao corpo do arenito,

secundadas por estruturas diagonais, com direção ENE-WNW. Esse padrão de

fraturamento é similar àquele observado nos beach rocks localizados na porção leste do

Estado. No entanto, esse autor observou que as fraturas longitudinais (E-W) apresentam

persistente componente de rejeito horizontal dextral associado a um componente de

abertura, resultando numa cinemática de transtração dextral (Figura 7.13a). O mesmo

tipo de movimento é identificado nas fraturas NW/WNW (Figura 7.13b). De acordo com

aquele autor, o movimento direcional é identificado a partir das fibras em material

carbonático (ou, menos freqüentemente, ferruginoso), paralelas ou oblíquas às fraturas,

bem como por pontes de transtração (com preenchimento carbonático ou areia

cimentada) ou transpressão (ver Figura 7.13). Estas situações podem ser explicadas com

3 horizontal na direção NNE.

Figura 7.13 – (a) Fraturas longitudinais (E-W) apresentam persistente componente de rejeito
horizontal associado à componente de abertura, resultando numa cinemática de transtração
dextral. (b) Mesmo tipo de movimento é identificado nas fraturas WNW. Caldas (1998).
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7.6.2- ESTRUTURAS AFETANDO A FORMAÇÃO BARREIRAS NO

LITORAL LESTE

No litoral leste, a Formação Barreiras aflora em diversas falésias. Segundo

Coriolano et al. (1997), dois conjuntos de estruturas são nela distinguidos, sendo

provavelmente incompatíveis do ponto de vista cinemático. O conjunto mais novo está

associado a uma direção de distensão N-S e compressão E-W, a exemplo do padrão

principal descrito nos beach rocks. São observadas falhas distensionais conjugadas e

juntas de distensão E-W, estas últimas preenchidas por fácies arenosos e conglomeráticos

como diques neptunianos, provenientes das camadas mais superiores (ou mesmo

sobrejacentes - paleodunas) da Formação Barreiras. Fraturas de direção NW e NE em

geral exibem rejeitos oblíquos (transcorrentes-distensionais), coerentes com o sistema de

tensões antes referido. Na região de Baía Formosa, algumas estruturas de empurrão, com

trend N-S e interceptando falhas mais antigas, também foram observadas. Todas essas

estruturas se atenuam, mas chegam a interceptar e deslocar estratos supra-Barreiras e

coincidem com algumas das anomalias hidrográficas, o que apoia a idade mais jovem

(provavelmente holocênica) inferida para as mesmas.

Um conjunto de feições interpretadas como mais antigas, bem exposto na região

de Baía Formosa, inclui estruturas em flor negativa, enraizadas em transcorrências NW

dextrais. Juntas de distensão (preenchidas por fácies conglomeráticos intra-Barreiras) e

falhas distensionais N-S podem ser integradas a este quadro, agora gerado por

compressão N-S e distensão E-W. É provável que a falha exposta em corte na cidade de

Georgino Avelino, com um componente distensional e dobramentos cujo estilo indica

deformação hidroplástica, tenha sido ativada neste evento.

Na região do sistema lacustre do Bonfim, dados de poços e sondagens geoelétricas

confirmam um componente vertical de rejeito nas estruturas NE e NW, com

deslocamentos da ordem de 10 a 25 m do topo do arenito calcífero (topo da sequência

cretácea). Também se observa o espessamento das camadas Barreiras em direção às

falhas, indicando uma estrutura de crescimento e deformação sin-sedimentar (Lucena

1999), o que permite correlacionar essa movimentação ao evento mais antigo (Mioceno-

Pleistoceno).
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7.6.3- A FALHA SÍSMICA DE SAMAMBAIA: DEFORMAÇÃO

NEOTECTÔNICA NO EMBASAMENTO CRISTALINO E NA COBERTURA

CRETÁCEA-CENOZÓICA

7.6.3.1- A FALHA SÍSMICA DE SAMAMBAIA

A região de João Câmara (RN) configura-se como o mais importante sítio de

atividade sísmica em território brasileiro. A atividade é monitorada instrumentalmente

pelo Grupo de Sismologia do PPGG-NPGG/UFRN desde 1986, incluindo eventos com

magnitude > 4,0 na escala Richter, ocorridos no ano de 1986 (Ferreira et al., 1987,

Takeya et al., 1989). As primeiras notícias acerca da sismicidade na região de João

Câmara remontam a 1903. O maior evento, no dia 30 de novembro de 1986, atingiu

magnitude 5,1 na escala Richter, causando desabamento parcial em algumas casas.

Segundo Sophia e Assumpção (1989), foram registrados 25.000 abalos entre agosto de

1986 e março de 1989. Em decorrência destes tremores, inúmeras casas e edificações

apresentaram rachaduras, algumas delas sofrendo danos irrecuperáveis. Os maiores danos

geralmente ocorreram na região dos epicentros.

Nos últimos anos, vários autores têm procurado correlacionar eventos sísmicos

com as estruturas presentes no substrato (bedrock) das regiões afetadas, seja no

embasamento cristalino ou numa cobertura sedimentar (Dawers e Seeber 1991, p. ex.).

Em sua maior parte, esses estudos basearam-se unicamente na comparação entre as

direções das estruturas e a localização/distribuição dos focos sísmicos. Na região

Nordeste, estruturas de liquefação em sedimentos quaternátios foram recentemente

interpretadas em termos de eventos paleo-sísmicos (Bezerra et al. 1998; Bezerra 1998).

Os focos dos tremores em João Câmara se distribuem ao longo de uma faixa

principal com direção aproximadamente 400 Az e forte mergulho (750 a 800) para NW,

com um comprimento atual de aproximadamente 40 km, denominada de Falha Sísmica

de Samambaia (FSS). As soluções de mecanismo focal identificaram um rejeito

transcorrente dextral, com componente distensional associado (Assumpção 1992, Takeya

et al. 1989). Os estudos de monitoramento indicam que os hipocentros variam de 1 a 10

km de profundidade (Figura 7.14), estando situados geologicamente desde o domínio do
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complexo gnáissico-migmatítico até os sedimentos cretáceos da Bacia Potiguar (Figura

7.15).

Figura 7.14 – Mapa epicentral da região de João Câmara-RN. Modificado de Takeya (1996).
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Figura 7.15 – Mapa Geológico da Região de João Câmara, ao longo da Falha Sísmica de
Samambaia. Modificado de Coriolano (1998).
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Galhardo e Perez (1988) reportaram uma análise dos dados de micro-falhas na

região de João Câmara, estabelecendo um campo de tensões com características

transcorrente-distensional, com 3 aproximadamente NE-SW, 1 aproximadamente NW-

SE e 2 na vertical , com valores de 2 próximos a 1. A permuta entre 1 e 2 faz com

que as falhas apresentem setores ora com movimentação do tipo transcorrente ora do tipo

distensional. Esses autores consideram as estruturas E-W e ENE como sendo dispositivos

em cunhas, responsáveis pelos atuais sismos na região de João Câmara.   

Segundo Sophia e Assumpção (1989), o sistema de tensões atuante na região

possui o eixo P (compressão máxima) na direção em torno de E-W e o eixo T (distensão

máxima) na direção aproximadamente N-S. Até o momento, a ausência (ou não

caracterização) de expressão superficial desta falha parece indicar uma estrutura cega.

Esses autores mencionam que nenhuma estrutura mais contínua, reflexo das deformações

ao longo da FSS, é percebida nas imagens e fotos da área, propondo então que as falhas

de direção NE, neste sítio, estejam em processo de formação.

A partir de dados obtidos em mapeamento geológico-estrutural ao longo da zona

sísmica, Coriolano (1998) discriminou diferentes grupos de fraturas, não apenas pela

orientação, mas também pela idade dos marcadores afetados, pela cinemática e pelas

condições PT (nível crustal) aproximadas, inferidas para o seu desenvolvimento

(Coriolano et al. 1997). Em fotografias aéreas foram interpretados lineamentos,

representados no diagrama de rosetas (Figura 7.16), onde mostra direções preferenciais

NNE, que podem estar relacionadas com o trend da foliação da área.

Figura 7.16 – Diagrama de freqüência em roseta, representando as direções das fraturas
fotointerpretadas na região de João Câmara – RN.
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7.6.3.2- ESTRUTURAS FRÁGEIS E DÚCTEIS-FRÁGEIS TARDI-

BRASILIANAS AO LONGO DA FALHA SÍSMICA DE SAMAMBAIA

Feições estruturais de comportamento dúctil-frágil e frágil, como falhas, zonas de

cisalhamentos transcorrentes conjugadas (NW sinistral e NE dextral) e fraturas, foram

interpretadas por Coriolano et al. (1997), como tendo sido geradas durante os estágios

tardios do regime transcorrente Brasiliano, em níveis crustais mais rasos. Segundo estes

autores, a caracterização deste grupo de estruturas leva em conta feições de ductilidade

parcial, tais como o “arrasto” da foliação pré-existente nos ortognaisses do Complexo

Gnáissico-Migmatítico, injeções pegmatíticas ao longo de cisalhamentos, e/ou

preenchimento de fraturas por quartzo, sericita, epídoto e/ou clorita, frequentemente

desenvolvendo fibras ou estrias de abrasão, com baixo rake. Essas estruturas são em geral

subverticais ou exibem forte mergulho, com direções preferenciais NW e NE.  As

indicações cinemáticas para essas estruturas são dadas através de juntas de distensão E-

W, frequentemente escalonadas e/ou sigmoidais; freqüentemente essas juntas apresentam

alteração hidrotermal. Estruturas em dominó e o deslocamento de marcadores pré-

existentes (centi a decimétrico, nos exemplos mesoscópicos) também atestam o

movimento. Todas essas feições implicam em condições de desenvolvimento na interface

do fácies xisto verde baixo e fácies zeólito. A associação com o regime de esforços do

Ciclo Brasiliano se torna clara com a observação de transições, num mesmo afloramento

(Figuras 7.17, 7.18 e 7.19), entre essas estruturas e cisalhamentos semi-dúcteis

preenchidos por aplitos ou pegmatitos, todos com a mesma cinemática.

Também ocorrem fraturas na direção N-S a NNE, acompanhando o trend da

foliação da área. Essas fraturas podem desenvolver, em seus planos, lineações de clorita

com baixo rake, indicando que o seu desenvolvimento também está relacionado a uma

etapa tardia do evento transcorrente Brasiliano. Na porção SW da área, um conjunto de

fraturas com direção NE (análoga à direção da falha sísmica) corta granitóides

brasilianos.
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Coriolano (1998) também mapeou um proeminente feixe de lineamentos com

direção NW a WNW e um segundo na direção NNE, na região a leste de João Câmara

(Figura 7.15), constituindo morrotes isolados e alongados (Figura 7.20), cortando as

rochas do embasamento cristalino. Esses sistemas de veios exibem composições e

estruturas que denotam uma evolução complexa. Na localidade de Ladeira Grande o

sistema NE inclui veios de quartzo com espessura centi-decimétrica, de alto ângulo, com

lineações de estiramento de baixo rake, o que permite associa-los à cinemática

transcorrente brasiliana (mais provavelmente, tardi-D3) (Figura 7.21). Por outro lado, os

veios mais espessos e contínuos, tanto no trend SW/NE quanto no WNW, consistem de

múltiplas injeções de material quartzoso (de granulometria grossa a muito fina, variando

de quartzo a calcedônia), formando estruturas do tipo stockwork, freqüentemente com

estrutura cataclástica associada (Figuras 7.22 e 7.23). As texturas/composições descritas

podem representar um único ciclo de injeção de veios, com diminuição progressiva da

temperatura. Como os veios não foram observados truncando os sedimentos cretáceos da

Bacia Potiguar, uma idade tardi a pós-Brasiliana (tardi a pós-D3) parece mais provável.

Alternativamente, o componente de baixa temperatura dos veios (sílica criptocristalina,

calcedônia) poderia ter idade mais jovem, neste caso relacionado a uma etapa da

evolução da Bacia Potiguar, no Cretáceo ou mesmo no Terciário Superior, uma época de

ativo tectonismo na região (Jardim de Sá et al. 1999).
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Figura 7.20 – Morrotes de veios de quartzo se destacando na topografia da região de João

Câmara.

Figura 7.21 – Veios de quartzo com espessura centi-decimétrica, direção NE em alto ângulo e
com lineações de estiramento de baixo rake, podendo estar associados à cinemática transcorrente
brasiliana (mais provavelmente, tardi-D3).



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

89

Figura 7.22 - Veios de quartzo e calcedônia na região de João Câmara.

Figura 7.23 – Detalhe do veio localizado ao longo da zona sísmica na região de João Câmara,
com múltiplas injeções de quartzo num padrão stockwork.
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7.6.3.3- ESTRUTURAS FRÁGEIS CENOZÓICAS AO LONGO DA

ZONA SÍSMICA

Neste grupo estão incluídas as estruturas encontradas nos arenitos da Formação

Barreiras, bem como fraturas no embasamento cristalino, com feições sugestivas de

desenvolvimento em condições superficiais, que localmente afetam planos

intemperizados seguramente mais jovens.

No litoral, a oeste de Touros, a Formação Barreiras exibe um persistente

fraturamento NE, no trecho coincidente com o prolongamento da FSS. A partir de

observações em marcadores estratigráficos distintos, principalmente nas falésias

litorâneas próximas a Touros, Cruz e Jardim de Sá (2001) conseguiram identificar

estruturas que podem estar relacionadas com a continuidade da FSS.

Na localidade de Boa Cica, 45 km a NE de João Câmara e ao longo do trend da

FSS, afloramentos da Formação Barreiras exibem falhas distensionais ou oblíquas, com

direções variadas (NE predominando, mas também NW e WNW). No mesmo trend,

cerca de 12 km a norte de João Câmara, um afloramento limonitizado da Formação

Barreiras apresenta-se intensamente fraturado e cataclasado (Figuras 7.24 e 7.25). Foram

encontradas falhas oblíquas (dextrais-distensionais) de direção NE e mergulho para NW.

Neste caso, os marcadores cinemáticos (as estrias) estão impressos nos planos de fraturas

cortando a rocha já alterada (limonitizada), implicando em que o falhamento é

seguramente de idade holocênica. Esta conclusão é reforçada, mais a norte, pelo controle

estrutural de cavernas nos calcários da Formação Jandaíra, pelo curso retilíneo do riacho

Boqueirão e pela ocorrência de um canyon NE na plataforma continental a norte de

Touros (Bezerra 1998).

No embasamento cristalino a sul de João Câmara, são observadas fraturas tardias

com estrias mecânicas de alto rake e ressaltos indicando movimento distensional (Figuras

7.26 e 7.27). Sua orientação E-W e a movimentação são compatíveis com o sistema de

tensões da FSS.

Ainda no cristalino aflorante, as fraturas neoformadas são de ocorrência ainda

esparsa, e desconectadas (Figuras 7.28, 7.29 e 7.30). Tais fraturas possuem trend e

cinemática compatíveis com a FSS (movimentos dextrais ou oblíquos em planos NE, ou

distensionais em pontes transtrativas E-W; freqüente componente de abertura). Sua idade
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recente é indicada pelo caráter superficial dos marcadores cinemáticos - estrias de

abrasão e ressaltos, inclusive em material argiloso, preenchimento de dominós por

cascalho e efeitos microtopográficos correspondentes.

Figura 7.24 – Intenso fraturamento e cataclase evidenciando deformação neotectônica nos
arenitos limonitizados da Formação Barreiras, a norte de João Câmara. As fraturas possuem
direção NE e mergulho para NW, no mesmo alinhamento da FSS.
Figura 7.25 - Detalhe da Figura 7.24. Nos planos de fratura NE limonitizados encontram-se
estrias de baixo ângulo, indicando a idade recente da movimentação.
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Figura 7.26 - Fratura tardia com estrias mecânicas e ressaltos, cortando rochas do embasamento
na região de João Câmara. Sua orientação e movimentação são compatíveis com o sistema de
tensões da FSS.
Figura 7.27 - Detalhe da Figura 7.26. Observa-se no plano de fratura as estrias de alto rake e
ressaltos, indicando abatimento de bloco removido pela erosão.
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7.6.3.4- CORRELAÇÃO ENTRE AS ESTRUTURAS DÚCTEIS-

FRÁGEIS E FRÁGEIS COM A FSS

Na região da zona sísmica, a estruturação principal do substrato cristalino exibe

um trend NNE, moldado durante o Ciclo Orogênico Brasiliano. No entanto, a FSS é

claramente diagonal, superimposta ao trend NNE das estruturas dúcteis, ainda que o

mergulho para NW da zona sísmica coincida com a disposição do trend geral da foliação

desse evento.

As fraturas e zonas de cisalhamento dúcteis-frágeis, tardi-brasilianas (tardi-D3),

são subverticais e possuem direções predominantemente NW e NE. Os diagramas de

roseta das fraturas fotointerpretadas (ver Figura 7.16) e medidas em campo (Figura 7.31a

e 7.31b) representam essas direções. As fraturas com direção NW apresentam uma

predominância de movimentos sinistrais, enquanto aquelas com direção NE exibem

movimentos dextrais, todos observados em campo. Fraturas E-W correspondem a juntas

de distensão, freqüentemente preenchidas (geralmente por quartzo) ou exibindo efeitos de

descolorações/hidrotermalismo.  Esse conjunto de fraturas permite inferir uma direção E-

W para 1, com 2 vertical. É interessante notar a coincidência desse sistema de esforços

antigo com as tensões deduzidas para a FSS (Ferreira et al. 1998).

As principais direções de fraturamento jovem (neotectônico) estão representadas

por fraturamentos com direção NE, correspondentes a fraturas encontradas nos arenitos

limonitizados da Formação Barreiras, fraturas tardias no embasamento cristalino, todas

com cinemática dextral, com ou sem um componente distensional; o fraturamento WNW

também pode corresponder a fraturas tardias normais, observadas nas rochas do

embasamento cristalino.
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Figura 7.31 – (a) Diagrama de roseta representando as direções de fraturamento e cisalhamentos
observados em campo, na região de João Câmara, de idade tardi-D3. Observa-se uma cinemática
sinistral para o quadrante NW e dextral para o quadrante NE, indicando que 1 está orientado E-
W e 2 vertical. (b) Representação no diagrama de roseta das fraturas cenozóicas (terciárias-
quaternárias) na região de João Câmara, com movimentação dextral para as fraturas NE e
movimento normal para algumas fraturas E-W a WNW, cinemática compatível com a FSS.

 Os grandes lineamentos preenchidos por diques de quartzo, observados na área,

parecem estar relacionados com a etapa final da deformação brasiliana ou,

alternativamente, também com um evento mais jovem (deformação terciária ?).

Coriolano (1998) observou que o limite leste da faixa de sismos acompanha o lineamento

NE demarcado por esses veios (ver Figura 7.15). Fazendo uma relação trigonométrica

entre o mergulho da falha sísmica e a profundidade dos sismos (Figura 7.32), Coriolano

(1998) sugere que a falha estaria aflorando a aproximadamente 1 km a leste da zona

sísmica. Esta feição reforça a hipótese de que estes diques constituem a expressão em

superfície de uma ruptura antiga, cuja reativação atual se expressa na FSS.
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Figura 7.32 – Relação trigonométrica entre o mergulho da falha sísmica e a profundidade dos
sismos. Deve-se levar em consideração que estes são valores aproximados, já que os cálculos
foram feitos a partir da média dos epicentros (mais próximos à superfície, em torno de 3 km de
profundidade) e o mergulho médio da falha.

A existência e constatação de vários veios ácidos paralelos à zona sísmica e

associados a uma faixa cataclástica, aliados aos alinhamentos na rede de drenagem e do

relevo (Amaral 2000), constituem fortes argumentos da expressão da FSS na superfície.

O registro de movimentos “recentes” no embasamento cristalino parece ser muito

limitado e, nesse sentido, a expressão “atual” da FSS deve ser considerada como uma

estrutura cega. Mesmo assim, foram obtidos registros de deformação jovem no

embasamento cristalino, com direção e cinemática análogas às da FSS, além do registro

de estruturas neotectônicas nos arenitos limonitizados da Formação Barreiras.

Deste modo, toda essa série de evidências constitui em forte argumento de que a

FSS seria a expressão atual de uma falha em desenvolvimento nos tempos holocênicos ou

mesmo desde o Plio-Pleistoceno (Pós-Barreiras), superimposta à trama dúctil e

possivelmente controlada por estruturas frágeis pré-existentes (eocambrianas ou

terciárias) no substrato cristalino.

Uma seqüência evolutiva, correlacionando a idade e nível crustal das estruturas

com a sismicidade da região da FSS, está representada na Figura 7.33.
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7.7- O PAPEL DO ARCABOUÇO NEOTECTÔNICO REGIONAL NO

FLUXO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM

TERRENOS CRISTALINOS

Um aspecto importante na avaliação do arcabouço neotectônico é o de estabelecer

parâmetros para discriminar sucessivos eventos de fraturamento no cristalino, cuja

cronologia é em geral negligenciada ou foi abordada apenas superficialmente em estudos

prévios. A distinção desses diferentes eventos e estruturas e respectivas direções de

abertura ou fechamento de fraturas têm implicações práticas na pesquisa de água

subterrânea, petróleo e outros bens minerais.

A compreensão do comportamento neotectônico da região possui uma importante

aplicação na hidrogeologia de meios fraturados, já que neste tipo de terreno, a água em

subsuperfície provavelmente concentra-se em zonas de fraturas cuja “abertura” é, em boa

parte, controlada pelo campo de tensões atual.

Vários trabalhos (p. ex. Banks et al. 1996) reportam resultados consistentes, nos

quais as fraturas orientadas em baixo ângulo (subparalelas) ao eixo de compressão

principal (ou distensão mínima) 1 são aquelas mais “abertas” (funcionam como juntas de

distensão) e, assim, com maior potencial hídrico. Em situação oposta, situam-se as

fraturas em forte ângulo com 1, que corresponderiam a fraturas “fechadas”, com forte

componente de compressão, podendo-se visualizar as várias situações “intermediárias”

possíveis, equivalentes a fraturas de cisalhamento ou fraturas híbridas. Segundo Jardim

de Sá (2000), esta regra oferece, pelo menos à primeira vista, uma relação simples e útil,

para avaliação do potencial hídrico das fraturas no cristalino, ficando claro a inexistência

de uma relação direta entre fraturas precambrianas ou cretáceas (juntas de distensão

preenchidas por veios ácidos, de quartzo ou diabásio), e seu comportamento atual

“aberto” ou “fechado”, já que em lapso de tempo tão longo, os eixos de tensões devem

ter sofrido mudanças.

No Nordeste Setentrional, a coincidência da direção de distensão principal,

horizontal NNE a N-S, em tempos tardi-Brasilianos, no Cretáceo inferior-médio e no

Holoceno, condicionando o funcionamento de fraturas E-W como estruturas de distensão,

mais “abertas”, deve ser considerada como uma ocorrência fortuita (Jardim de Sá 2000).
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A distinção entre fraturas “antigas” e “jovens” pode ser esboçada com critérios de campo,

o que permite uma avaliação mais adequada do seu significado tectônico e potencial

hídrico. Em terrenos cristalinos, a determinação dos sistemas de tensões atuais

(neotectônicos), em escala local, sofre severas restrições pela escassez de marcadores

apropriados; dados morfotectônicos e o exame detalhado do fraturamento (com atenção a

estrias argilosas, p.ex.; Coriolano et al. 1997; Nascimento Silva e Jardim de Sá 2000),

podem fornecer indicações a serem cruzadas com os sistemas de tensões neotectônicos

regionais.

As estruturas observadas nos beach rocks refletem a deformação atuante após a

sua cimentação/consolidação, sendo compatível com o campo de tensões atual na região,

deduzido dos dados sismológicos e controlado pelo binário expansão da cadeia meso-

oceânica e a compressão Andina (Assumpção 1992, Ferreira et al. 1998). O

retrabalhamento dos blocos e, com restrições (dado à sua ocorrência nos sedimentos da

Formação Barreiras), o desenvolvimento do conjunto de juntas longitudinais nesses

arenitos, pode(m) ser creditado(s) à ação das ondas. As direções NE e NW encontram

correspondência com elementos morfotectônicos (lineamentos) locais, incluindo

anomalias de drenagem, o padrão de forma e de localização de lagoas, e os contatos entre

unidades estratigráficas quaternárias.

Na Formação Barreiras, a compressão E-W holocênica está bem registrada por

juntas de distensão e falhas distensionais E-W, bem como pelos lineamentos NE e NW,

que atuam como conjugados e com rejeito oblíquo (em geral, transcorrente-distensional).

Ao longo da Falha Sísmica de Samambaia, foi caracterizada a reativação de

estruturas mais antigas (neoterciárias ou até tardi-brasilianas), bem como a formação de

planos de ruptura que seccionam a cobertura cretácea-cenozóica, com reflexos na

geomorfologia local. Os dados de campo coadunam-se com a direção E-W inferida para

1 a partir dos dados sismológicos, com 3 disposto N-S. No embasamento cristalino, o

fraturamento recente desenvolve estrias de abrasão e sítios transtracionais preenchidos

por cascalho. Na Formação Barreiras, observam-se estrias impressas em planos de

fraturas nos sedimentos limonitizados. No cristalino, a zona sísmica margeia uma

estrutura pré-existente (demarcada por veios de quartzo e calcedônia), mas as rupturas

recentes não estão conectadas em superfície. O forte ângulo (> 45 ) entre a zona sísmica
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e o eixo 1 inferido também é sugestivo de uma estrutura reativada e/ou da atuação de

fluidos no controle da sismicidade.

Um conjunto de estruturas mais antigas, reconhecido na Formação Barreiras,

indica que os planos NE e NW podem ter sido ativados (ou reativados), inicialmente,

como conjugados (respectivamente sinistrais e dextrais) bissectados por uma compressão

N-S, atribuída ao Terciário superior e bem caracterizada a oeste, tanto na Bacia Potiguar

quanto no embasamento cristalino (Oliveira et al. 1993, Jardim de Sá et al. 1997, Dantas

1998). Neste caso, a estrutura precursora da Falha Sísmica de Samambaia pode ter

funcionado com um movimento oposto, sinistral, ao final do Terciário. A reativação de

estruturas herdadas, ao longo de sucessivos eventos tectônicos, configura-se como uma

feição bastante comum na evolução da região.

O acervo estrutural sugere a alternância desses campos de esforços, durante o

Neógeno, provavelmente oriundo do balanço de magnitudes entre os dois processos - nas

margens e no interior da Placa Sul-Americana (Figura 7.34). Em tempos holocênicos, os

dados estruturais, morfo e sismotectônicos, creditam um papel mais importante ao

sistema de compressão E-W. Deste modo, as fraturas de alto ângulo, com direção

próxima a E-W, são aquelas com maior tendência a abertura (por situarem-se em alto

ângulo com o eixo de distensão máxima, 3), enquanto as fraturas com direção N-S (em

alto ângulo com 1) exibiriam menor tendência a abertura; as fraturas NE e NW, de

cisalhamento (falhas), exibiriam um comportamento intermediário, todavia com relativo

potencial hídrico ditado pela conectividade mais desenvolvida entre diferentes planos

(Coriolano et al. 2000; Nascimento Silva e Jardim de Sá 2000).
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Figura 7.34 – Modelo estrutural proposto por Dantas (1998) para o Quaternário da margem
equatorial no Rio Grande do Norte. A reativação dos Sistemas de Falhas de Carnaubais (SFC) e
de Afonso Bezerra (SFAB) estaria relacionada à resultante do movimento transcorrente das
falhas transformantes e da expansão da Cadeia Meso-Oceânica. Assim, o SFC seria reativado
como falhas oblíquas normais-dextrais, e o SFAB, como falhas normais com componente
sinistral.

De acordo com o campo de tensões atuante na região, é feita uma previsão das

principais direções de fraturas com a acumulação de água em subsuperfície (Figura 7.35):

fraturas com direção próxima a E-W  possuem um comportamento de fraturas abertas,

mais propícias para acumulação de água. As fraturas NE e NW funcionam atualmente

como fraturas de cisalhamento, que também podem ser consideradas como produtivas,

especialmente nas zonas de interseção. Já as fraturas com direção próxima a N-S se

comportariam como fraturas fechadas, portanto menos produtivas (Figura 7.36).
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Figura 7.35 - Previsão das principais direções de fraturas com acumulação de água em
subsuperfície de acordo com o campo de tensões atuante na região. Fraturas mais espessas (azul
e verde) possuem tendência a uma maior abertura.

Figura 7.36 - Afloramento de granito localizado em Nova Cruz-RN com fraturamento aberto (E-
W) e fechado (N-S).
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8 – MODELOS PROPOSTOS PARA A OCORRÊNCIA DE ÁGUA

SUBTERRÂNEA EM TERRENOS CRISTALINOS: EXEMPLOS

DE CASOS

8.1- INTRODUÇÃO

O alto índice de insucesso na locação de poços em terrenos cristalinos tem sido

creditado à difícil detecção de zonas de fraturas, que seriam os lugares propícios para

acumulação de água, já que neste tipo de terreno a porosidade primária das rochas é

praticamente inexistente. No entanto, outro aspecto importante que deve ser analisado é a

falta de estudos modernos, específicos ao tema, neste tipo de terreno. Como em rochas

sedimentares a porosidade primária pode ser bastante elevada, existe uma maior

facilidade (e conseqüentemente priorização) para a locação dos poços em áreas desse

tipo, além da elevada vazão e melhor qualidade da água, nos mesmos. Desta forma, as

regiões que compõem os aqüíferos cristalinos são deixadas em segundo plano por sua

dificuldade de locação e baixa vazão dos poços, acrescentando também os altos índices

de salinização dessas águas.

De fato, a prospecção de água subterrânea em aqüíferos cristalinos é uma tarefa

complexa. Todavia, com a reavaliação dos métodos utilizados atualmente na locação dos

poços e a introdução de novos modelos, acredita-se que a prospecção hidrogeológica

neste tipo de terreno possa experimentar sensível melhoria do sucesso nas locações dos

poços.

A falta de dados nas fichas de poços impossibilitou um tratamento estatístico útil,

o que conduziu à seleção de áreas nas quais havia poços com produtividade distinta,

próximos a afloramentos.

Neste Capítulo foram analisados casos estudados em campo, em diferentes

localidades, que podem exemplificar cada modelo proposto no Capítulo 4, partindo de

estudo regional, com fotografias aéreas, até estudo de detalhe, com análise estrutural de
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afloramentos e relação com poços próximos ao local de estudo (Coriolano et al. 2000;

Nascimento da Silva e Jardim de Sá 2000).

8.2- EXTRAÇÃO DE LINEAMENTOS

De um modo geral, as zonas de fraturas são identificadas a partir de fotografias

aéreas ou imagens de sensores remotos orbitais. Nestas imagens, as zonas de fraturas são

representadas por lineamentos. O problema principal está na qualificação das feições

extraídas das imagens.

Strieder e Amaro (1997) descrevem os lineamentos como uma expressão

topográfica, na superfície do terreno, de estruturas tridimensionais presentes na crosta

terrestre. Esses lineamentos podem refletir altos (lineamentos positivos) ou baixos

topográficos (lineamentos negativos). Strieder e Amaro (1997) distinguiram dois tipos

principais de lineamentos:

Tipo 1- estão associados a estruturas regionalmente penetrativas, tais como a

foliação e lineação;

Tipo 2- estão associados a estruturas rúpteis e são expressos por feições

geomorfológicas negativas ou positivas, que em geral truncam os limites

litológicos (caso das falhas). Em geral são retilíneos e estão representados

principalmente por drenagens controladas por fraturas (modelo Riacho-Fenda).

Em alguns casos, lineamentos marcados a partir da drenagem, admitindo ser

esta uma zona de fratura, podem na verdade os mesmos estarem associados à

foliação da rocha (modelo Calha Elúvio-Aluvionar), como foi observado em

alguns casos de campo. A conceituação dos lineamento é de fundamental

importância visto que, nas áreas de estudo, as estruturas (como fraturas) são os

principais alvos para prospecção de água subterrânea. Assim, é necessário

efetuar uma distinção bem clara entre os lineamentos e as estruturas observadas

na superfície do terreno.

As fontes para observação das estruturas (lineamentos) consistem em imagens de

satélite, imagens de radar e fotografias aéreas (analógicas e digitalizadas). Para todas
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essas fontes, os lineamentos são analisados, identificados e traçados sobre a imagem ou

um overlay.

Neste Capítulo, foi realizada a análise do padrão estrutural, baseada na

interpretação de fotografias aéreas na escala de 1:70.000. A análise estereoscópica

buscou marcar e delimitar os lineamentos tipo 2 (lineamentos rúpteis, caracterizados

como zonas de fraturas), conforme metodologia proposta por Strieder e Amaro (1997).

Assim, foram gerados mapas de drenagens e lineamentos das áreas estudadas,

Santo Antônio - área 1 (Figuras 8.1 e 8.2) e Santa Cruz – área 2 (Figuras 8.3 e 8.4). A

partir destes mapas é possível ter uma visão regional dos critérios utilizados na locação

dos poços. Os diagramas de roseta das áreas de estudo (Santo Antônio e Santa Cruz)

representam as direções principais dos lineamentos fotointerpretados (Figuras 8.5 e 8.6).

Em muitos casos, os trechos retilíneos de riachos efetivamente correspondem, em campo,

a uma zona fraturada com a mesma orientação. Em outros casos, os lineamentos

correspondem apenas ao traçado da drenagem, ocasionalmente coincidindo com o trend

da foliação das rochas, mas sem fraturamento de mesma direção associado.

Na porção centro-norte da área de Santo Antônio, com maior cobertura

sedimentar, os lineamentos parecem corresponder a zonas de fraturas, representados nos

diagramas de roseta (Figuras 8.7a e 8.7b), enquanto que na porção centro-sul, onde o

terreno cristalino está mais exposto, os lineamentos fotointerpretados parecem

corresponder ao trend da foliação, representados nos diagramas de roseta (Figuras 8.8a e

8.8b), aliados a algumas fraturas.

Com o objetivo de melhor caracterizar os fotolineamentos, foram escanerizadas e

georreferenciadas todas as fotografias aéreas onde estão localizados os poços visitados

em campo. Desta forma foram testados vários filtros, utilizando-se o programa ER-

Mapper v. 5.5. Os filtros que melhor realçaram as estruturas foram os filtros direcionais e

os filtros Sobel de tamanho 3 X 3, que destacaram estruturas em todas as direções.

Técnicas de sombreamento foram testadas e não apresentaram vantagens significativas,

por vezes, gerando lineamentos sem significado geológico.

O processamento das fotografias aéreas no programa ER-Mapper dá possibilidade

de se trabalhar com zoom e, desta forma, identificar/caracterizar melhor os lineamentos

através de transforms e filtros específicos
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Figura 8.5 – Diagrama de roseta dos lineamentos fotointerpretados da Área 1 (Santo Antônio).
Observa-se um trend principal NE e, secundariamente, trends  E-W e NW.

Figura 8.6 – Diagrama de roseta dos lineamentos fotointerpretados da Área 2 (Santa Cruz).
Observa-se um trend principal NE e, secundariamente, trends WNW e NNW.
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Figura 8.7 – Diagramas de roseta de lineamentos fotointerpretados da Área 1 (Santo Antônio).
(a) O diagrama representa as principais direções de lineamentos da porção centro-norte da área,
trend principal E-W, onde cobertura sedimentar é expressiva; os lineamentos incluem drenagens
sobre estas coberturas, podendo estar relacionados a fraturamento recente; (b) O diagrama
representa as principais direções de lineamentos da porção norte da área, trend principal NW e
E-W. Nesta região a presença de coberturas sedimentares também é importante, com algumas
regiões de embasamento cristalino. Desta forma, os lineamentos podem representar tanto
fraturamento mais recente quanto mais antigo.

Figura 8.8 - Diagramas de roseta de lineamentos fotointerpretados da Área 1 (Santo Antônio).
(a) O diagrama representa as principais direções de lineamentos da porção centro-sul da área,
trend principal NE, onde o embasamento cristalino está aflorante. Assim, este trend NE pode
estar associado ao trend da foliação regional; (b) O diagrama representa as principais direções de
lineamentos da porção sul da área, com trends principai NNE, NE e E-W. Nesta região o
embasamento cristalino também está aflorante, com drenagens bem marcadas, inclusive com
mudanças bruscas nas direções principais dos riachos e “cotovelos”, podendo estar associados a
fraturamentos com trends E-W observado no diagrama.
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8.3- EXEMPLOS DE CASOS ANALISADOS

8.3.1- O CASO DE SANTO ANTÔNIO

Em Santo Antônio, foi estudado um poço localizado na Fazenda Tararaca (Figura

8.9), vizinho a grandes afloramentos de ortognaisses, localmente migmatizados e

intrudidos por finos veios pegmatíticos. O poço é improdutivo por possuir uma baixa

vazão, na ordem de 100 l/h.

Figura 8.9 – Visão geral da Fazenda Tararaca, Santo Antônio-RN, local onde está perfurado o

poço, com a drenagem principal e afloramentos de ortognaisse.

A partir da interpretação de fotografias aéreas foi identificado um lineamento de

direção aproximadamente N-S e outro NE, também destacados nas fotografias aéreas

digitalizadas e tratadas com filtros específicos (Figura 8.10a e 8.10b). O critério utilizado

para locação deste poço foi à interseção destes dois lineamentos, interpretados como

riacho-fenda (Figura 8.11a).
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Em campo (Figura 8.11b), os riachos não apresentam espessura e largura

expressiva de aluvião. A análise estrutural dos afloramentos identificou fraturas

predominantemente na direção NW, e, subordinadamente, NNE; não foram observadas

fraturas na direção NE. Todavia, a foliação do gnaisse possui direção NE e mergulho de

300 para NW. Desta forma, não foi possível correlacionar o fraturamento medido com a

direção NE do riacho principal, colocando em dúvida a aplicação do conceito de Riacho-

Fenda para o mesmo. Neste caso, a direção do riacho parece estar relacionada com a

foliação da rocha no local. Dados geofísicos, utilizando VLF (Very Low Frequency) e

resistividade aparente (Silva 2000), confirmam a presença de fraturamento de direção

aproximadamente N-S a NNW. Essa direção corresponde ao riacho menor, cuja

confluência com o riacho principal com trend NE foi utilizada para locação do poço.

Apesar do poço ter sido locado numa zona fraturada, os resultados de vazão qualificaram

o poço como improdutivo. Portanto, essa estrutura NNW deve estar se comportando

como uma fratura fechada, o que é compatível com o campo de tensões neotectônico,

envolvendo compressão ( 1) aproximadamente E-W.
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Figura 8.11 - (a) Mapa de fotolineamentos da região de Santo Antônio; (b) Desenho
esquemático dos afloramentos, com indicação da foliação da rocha, direção do fraturamento e
sua relação com a orientação do riacho na área.
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8.3.2- O CASO DE SANTA CRUZ

Em Santa Cruz foram analisados poços e afloramentos na Fazenda Santa Rita e na

Fazenda Inharé.

8.3.2.1- FAZENDA SANTA RITA

Um conjunto de cinco poços foram estudados na Fazenda Santa Rita (Figura 8.12),

dos quais dois estão em operação, dois foram desativados e um quinto poço é seco. A

área está situada em um domínio litológico de ortognaisses, por vezes com bandas de

anfibolito e intrusões de granitos e pegmatitos, na forma de diques e veios.

Figura 8.12 – Visão geral do local onde foram perfurados os poços na Fazenda Santa Rita, Santa
Cruz-RN.

A interpretação das fotografias aéreas levou a inferir um lineamento ENE

associado à drenagem, onde foram perfurados os poços, também observados nas

fotografias aéreas tratadas com filtros (Figuras 8.13a e 8.13b). Aqui também foi utilizado
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o conceito de Riacho-Fenda, sendo o trecho retilíneo da drenagem associado a uma zona

de fraturas (Figura 8.14a).

Em campo (Figura 8.14b), não foram identificadas, fraturas com direção ENE, que

correspondessem à direção do riacho em cujas imediações foram perfurados os poços. As

fraturas ocorrem em pequena quantidade nos afloramentos, e apresentam direções

predominantemente NW, havendo algumas poucas fraturas NNE. O plano da foliação

principal das rochas, no local, está orientado na direção ENE, apresentando mergulho em

torno de 450 para Sul. Neste caso, a direção ENE do riacho está relacionada com a

direção da foliação da rocha no local. Observa-se que o intemperismo atua “abrindo” os

planos das foliações.

Dados geofísicos na região (Silva 2000) não comprovam a presença de

fraturamento na mesma direção do riacho. Em conjunto com os dados de campo, é

delineada uma estrutura tipo calha (Figura 8.15), com uma considerável quantidade de

aluvião + regolito.

Neste caso, a irregularidade entre poços secos e desativados, e poços produtivos,

pode estar relacionada com a quantidade de aluvião e rocha alterada, que servem como

área de recarga. Assim, os poços produtivos estariam localizados em locais onde o

intemperismo atua na foliação, abrindo essa estrutura, aumentando a porosidade e

permeabilidade da rocha e, conseqüentemente, permitindo o acúmulo de água.

Uma visão aérea com mais detalhe dessa estrutura tipo calha é mostrada na Figura

8.16.
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Figura 8.14 - (a) Mapa de fotolineamentos da região de Santa Cruz; (b) Desenho esquemático
dos afloramentos com indicação da foliação da rocha e direção do fraturamento e sua relação
com a direção do riacho na área.
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Figura 8.15 - Desenho esquemático do modelo Calha Elúvio-Aluvionar. Modificado de Silva
(2000). Observa-se que a boa produtividade dos poços irá depender do intemperismo atuante nos
planos de foliação, mais a quantidade de aluvião e do regolito.

Figura 8.16 – Fotografia aérea de pequeno formato (tirada a uma altura média de 300 m) da
Fazenda Santa Rita, Santa Cruz-RN, obtida em 1993 pelo Geólogo Elmo M. Figueiredo,
responsável pelas locações dos poços. Pode-se observar a estrutura tipo calha, com direção ENE,
local onde foram perfurados os poços.
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8.3.2.2- FAZENDA SANTA INHARÉ

Na Fazenda Inharé (Figura 8.17) foram estudados três poços, sendo dois

produtivos e um seco. A área está situada num domínio litológico de ortognaisses, com

intrusões de granito.

Figura 8.17 – Visão geral do local onde foram perfurados os poços. Observar um dos poços
produtivos da Fazenda Inharé em Santa Cruz-RN, localizado na interseção das drenagens com
direções NE e NNW.

A interpretação das fotografias aéreas levou a inferir lineamentos com direções

ENE, NE e N-S, nas proximidades dos poços perfurados, também observados nas

fotografias aéreas tratadas com filtros (ver Figuras 8.13a e 8.13b). Aqui também foi

utilizado o conceito de Riacho-Fenda, sendo o trecho retilíneo N-S da drenagem

associado a uma zona de fraturas (Figura 8.18a).

Em campo (Figura 8.18b), observa-se que a drenagem possui direção próxima a

N-S, mudando seu curso para ENE e novamente mudando para NNW.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

117

Figura 8.18 – (a) Mapa de fotolineamentos da região de Santa Cruz; (b) Desenho

esquemático dos afloramentos com indicação da foliação da rocha e direção do fraturamento, e

sua relação com a direção do riacho na área.
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Não foram identificadas fraturas com direção ENE, que correspondessem à

direção do riacho onde foi perfurado o poço seco. As fraturas ocorrem com direções

predominantemente N-S, NNW e NNE. O plano da foliação principal das rochas, no

local, está orientado na direção ENE a NE, apresentando mergulho em torno de 450 para

Sudeste. Neste caso, a direção ENE do riacho está relacionada com a direção da foliação

da rocha no local.  Neste caso, o intemperismo não está muito atuante “abrindo” os

planos de foliações da rocha, conseqüentemente não estaria bem desenvolvida uma calha

elúvio-aluvionar, já que a quantidade de aluvião mais o intemperismo atuante nos planos

de foliações não seriam suficientes para o desenvolvimento desta estrutura.  O poço seco

foi perfurado explorando a possibilidade de interseção de fraturas N-S observadas em

campo, com a direção da drenagem ENE. O resultado pode estar relacionado à tendência

de fraturas N-S terem um comportamento de fraturas fechadas, conforme previsto a partir

do campo de tensões atual, aliados a uma estrutura do tipo calha elúvio-aluvionar pouco

desenvolvida na drenagem ENE, que se acreditava tratar de um riacho–fenda. Outra

possibilidade é a de que as fraturas N-S observadas em superfície, não têm continuidade

na vertical, em subsuperfície (Figura 8.19).

Figura 8.19 – Observar fraturas N-S em superfície, porém não possuem continuidade na
vertical. Este é o local onde foi perfurado o poço seco, na Fazenda Inharé, Santa Cruz-RN.
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Um dos poços produtivos foi locado próximo a uma zona de falha de direção

NNW, onde se pode observar, em campo, o granito bastante cataclasado (Figura 8.20),

com fraturas em todas as direções. O outro poço produtivo está locado numa região onde

o gnaisse está bastante intemperizado, podendo se tratar de uma região com bolsões de

intemperismo, onde a porosidade aumentaria à medida em que o intemperismo foi mais

intenso. Em adição, este poço pode estar interceptando a falha em profundidade, já que a

mesma mergulha para NE.

Figura 8.20 – Granito cataclasado, próximo ao poço produtivo na Fazenda Inharé, Santa Cruz-
RN. Observam-se fraturas em várias direções.

8.3.3- O CASO DE SERRINHA

Em Serrinha, foi estudado um poço desativado (devido à sua baixa vazão),

próximo a vários afloramentos de granitos que estão sendo explorados em pedreiras

(Figura 8.21).
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Figura 8.21 – Visão geral do local onde foi perfurado o poço, na região de Serrinha-RN.

A partir da interpretação das fotografias aéreas (Figura 8.22a), não foi possível

detectar, no local do poço, um conjunto de lineamentos que pudesse estar relacionado

com o fraturamento observado no afloramento, nem com a direção da drenagem na área

(Figura 8.22b). No entanto, a partir do tratamento dessas fotografias digitalizadas

utilizando filtros direcionais, foi possível caracterizar um lineamento com direção NNW

na área do poço (Figuras 8.23a e 8.23b). Este lineamento coincide, em campo, com a

direção do riacho.

Em campo observa-se que as fraturas são subverticais, com direções N-S, E-W,

NE e NW. As fraturas NE e NW ocorrem, por sua vez, preenchidas por carbonato (Figura

8.24), mostrando um componente de abertura. Foi também observado que as fraturas E-

W apresentam tendência à abertura (Figura 8.25). O poço foi locado próximo ao riacho

NNW, num local onde havia a interseção com várias fraturas E-W descontínuas, sendo a

drenagem interpretada como um riacho-fenda. Talvez a baixa produtividade do poço

esteja relacionada à não-conectividade das fraturas no local do poço, ou até mesmo ao

tamanho das fraturas em superfície (a fratura poderia estar no estágio final de erosão e

tamanho mínimo), não atingindo a profundidade até a qual o poço foi perfurado.
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Outra feição negativa, neste caso, é que a estrutura NNW deve estar se

comportando como uma fratura fechada, o que pode ser previsto, mais uma vez, a partir

do campo de tensões neotectônico, com 1 aproximadamente E-W.

Figura 8.22 - (a) Mapa de fotolineamentos da região de Serrinha; (b) Desenho esquemático dos
afloramentos com indicação direção do fraturamento e sua relação com a direção do riacho na
área.
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Figura 8.24 - Plano de fratura com direção NE, preenchida por carbonato, evidenciando um
componente de abertura. Afloramento próximo à cidade de Serrinha.
Figura 8.25 – No mesmo afloramento (Figura 8.24), próximo a Serrinha-RN, fratura com
direção próxima a E-W, com tendência a abertura.
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8.3.4- O CASO DE NOVA CRUZ

Em Nova Cruz foram estudados dois poços, um seco e outro produtivo, próximos

a afloramentos de gnaisses com diques de quartzo (Figura 8.26), na Fazenda Santa Luzia.

Figura 8.26 – Visão geral do local onde foram perfurados os poços na Fazenda Santa Luzia, em
Nova Cruz-RN.

A análise da fotografia aérea conseguiu identificar lineamentos, principalmente

nas direções NE e, subordinadamente, NNW na região dos poços (Figura 8.27a). Em

campo, ocorre uma drenagem com direção principal NE, que muda de curso para NW e

E-W (Figura 8.27b). Os poços foram locados nos “cotovelos” da drenagem, sendo que o

poço produtivo está locado no ponto em que a drenagem NE passa a uma direção E-W,

enquanto que o poço seco encontra-se na parte em que a drenagem NE passa a uma

direção NNW. Estes lineamentos foram realçados nas fotografias aéreas digitalizadas,

tratadas com filtros específicos (Figuras 8.28a e 8.28b).
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Figura 8.27 - (a) Mapa de fotolineamentos da região de Nova Cruz; (b) Desenho esquemático
dos afloramentos com indicação da foliação da rocha e direção do fraturamento e sua relação
com a direção do riacho na área.
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A análise do fraturamento em campo conseguiu identificar fraturas subverticais

com direções preferencialmente NE (Figura 8.29), coincidentes com a direção principal

da drenagem, que pode ser assim interpretada como riacho-fenda; também ocorrem

fraturas com direções E-W, NW e N-S.

A foliação da rocha possui direção NW. Neste caso, a drenagem parece estar

sendo controlada por um fraturamento principal NE. No entanto, no local onde a

drenagem NE muda para E-W, este trecho E-W também pode estar sendo controlado por

fratura. A partir da análise neotectônica, este seria um local favorável para locação, já que

as fraturas E-W se comportam como fraturas abertas, como também foi observado em

campo e sua interconexão com fraturas NE aumentaria a capacidade de acumulação de

água em subsuperfície.  No local onde a drenagem NE muda para uma direção NW, esta

porção NW pode estar sendo controlada pela foliação da rocha e não estar associada a

uma zona fraturada. Desta forma, explicaria a improdutividade do poço locado nesta

porção, onde não existe uma calha elúvio-aluvionar (aluvião + regolito) bem formada,

que permitisse o acúmulo de água nos planos de foliação intemperizados da rocha.

Figura 8.29 – Fratura com direção NE, cortando estrutura precambriana em afloramentos de
ortognaisses, na Fazenda Santa Luzia, Nova Cruz-RN.
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8.4- DISCUSSÕES

Com a análise dos casos relatados, verificou-se que o confronto de lineamentos

fotointerpretados com a realidade do terreno em geral fornece resultados discrepantes, a

exemplo da discriminação errônea entre fraturas e traços de foliação. Desta forma, o

estudo mostra as dificuldades em associar “automaticamente” lineamentos

fotointrepretados com o conceito de Riacho-Fenda. Do mesmo modo, a locação de poços

utilizando unicamente este conceito pode fornecer resultados discrepantes, em termos de

produtividade dos poços.

Outro tipo de situação está relacionado com a mudança, por vezes radical, entre o

contexto estrutural fotointerpretado (p.ex., uma zona de fratura em fotografia aérea na

escala de 1:70.000, cuja direção geral tem baixo potencial de “abertura”) e aquele

presente na escala dos afloramentos em torno do poço, aonde a trama de fraturamento

pode incluir sistemas “abertos”, bem desenvolvidos apenas em escala

métrica/decamétrica.

Nas áreas estudadas, os lineamentos frágeis fotointerpretados em geral coincidem

com as direções das drenagens, como conseqüência do método usual de interpretação.

Contudo, estes lineamentos podem não corresponder a fraturas (que são as estruturas que

comumente determinam a produtividade dos poços). Mesmo usando essa interpretação,

as fraturas observadas não necessariamente constituem estruturas abertas, como em um

dos exemplos relatados, na Fazenda Tararaca, Santo Antônio. Neste caso, analisando o

arcabouço neotectônico atual, observa-se que as fraturas com trends próximos a N-S

possuem baixa produtividade hídrica, devido a seu comportamento de fratura fechada.

Num outro exemplo, na Fazenda Santa Rita, próxima a Santa Cruz, a drenagem

observada em fotografa aérea não coincide com uma zona fraturada e sim com uma

estrutura do tipo calha; o lineamento fotointerpretado coincide com a foliação da rocha

no local, e os processos de intemperismo e carreamento de detritos desenvolveram uma

“micro bacia”. Neste caso, a boa produtividade dos poços locados na área estará

relacionada com a espessura da aluvião e do regolito; nas zonas onde a rocha está mais
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intemperizada (onde o intemperismo estiver “abrindo” os planos de foliação das rochas),

aumenta a sua porosidade e permeabilidade.
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8 – MODELOS PROPOSTOS PARA A OCORRÊNCIA DE ÁGUA

SUBTERRÂNEA EM TERRENOS CRISTALINOS: EXEMPLOS

DE CASOS

8.1- INTRODUÇÃO

O alto índice de insucesso na locação de poços em terrenos cristalinos tem sido

creditado à difícil detecção de zonas de fraturas, que seriam os lugares propícios para

acumulação de água, já que neste tipo de terreno a porosidade primária das rochas é

praticamente inexistente. No entanto, outro aspecto importante que deve ser analisado é a

falta de estudos modernos, específicos ao tema, neste tipo de terreno. Como em rochas

sedimentares a porosidade primária pode ser bastante elevada, existe uma maior

facilidade (e conseqüentemente priorização) para a locação dos poços em áreas desse

tipo, além da elevada vazão e melhor qualidade da água, nos mesmos. Desta forma, as

regiões que compõem os aqüíferos cristalinos são deixadas em segundo plano por sua

dificuldade de locação e baixa vazão dos poços, acrescentando também os altos índices

de salinização dessas águas.

De fato, a prospecção de água subterrânea em aqüíferos cristalinos é uma tarefa

complexa. Todavia, com a reavaliação dos métodos utilizados atualmente na locação dos

poços e a introdução de novos modelos, acredita-se que a prospecção hidrogeológica

neste tipo de terreno possa experimentar sensível melhoria do sucesso nas locações dos

poços.

A falta de dados nas fichas de poços impossibilitou um tratamento estatístico útil,

o que conduziu à seleção de áreas nas quais havia poços com produtividade distinta,

próximos a afloramentos.

Neste Capítulo foram analisados casos estudados em campo, em diferentes

localidades, que podem exemplificar cada modelo proposto no Capítulo 4, partindo de

estudo regional, com fotografias aéreas, até estudo de detalhe, com análise estrutural de
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afloramentos e relação com poços próximos ao local de estudo (Coriolano et al. 2000;

Nascimento da Silva e Jardim de Sá 2000).

8.2- EXTRAÇÃO DE LINEAMENTOS

De um modo geral, as zonas de fraturas são identificadas a partir de fotografias

aéreas ou imagens de sensores remotos orbitais. Nestas imagens, as zonas de fraturas são

representadas por lineamentos. O problema principal está na qualificação das feições

extraídas das imagens.

Strieder e Amaro (1997) descrevem os lineamentos como uma expressão

topográfica, na superfície do terreno, de estruturas tridimensionais presentes na crosta

terrestre. Esses lineamentos podem refletir altos (lineamentos positivos) ou baixos

topográficos (lineamentos negativos). Strieder e Amaro (1997) distinguiram dois tipos

principais de lineamentos:

Tipo 1- estão associados a estruturas regionalmente penetrativas, tais como a

foliação e lineação;

Tipo 2- estão associados a estruturas rúpteis e são expressos por feições

geomorfológicas negativas ou positivas, que em geral truncam os limites

litológicos (caso das falhas). Em geral são retilíneos e estão representados

principalmente por drenagens controladas por fraturas (modelo Riacho-Fenda).

Em alguns casos, lineamentos marcados a partir da drenagem, admitindo ser

esta uma zona de fratura, podem na verdade os mesmos estarem associados à

foliação da rocha (modelo Calha Elúvio-Aluvionar), como foi observado em

alguns casos de campo. A conceituação dos lineamento é de fundamental

importância visto que, nas áreas de estudo, as estruturas (como fraturas) são os

principais alvos para prospecção de água subterrânea. Assim, é necessário

efetuar uma distinção bem clara entre os lineamentos e as estruturas observadas

na superfície do terreno.

As fontes para observação das estruturas (lineamentos) consistem em imagens de

satélite, imagens de radar e fotografias aéreas (analógicas e digitalizadas). Para todas
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essas fontes, os lineamentos são analisados, identificados e traçados sobre a imagem ou

um overlay.

Neste Capítulo, foi realizada a análise do padrão estrutural, baseada na

interpretação de fotografias aéreas na escala de 1:70.000. A análise estereoscópica

buscou marcar e delimitar os lineamentos tipo 2 (lineamentos rúpteis, caracterizados

como zonas de fraturas), conforme metodologia proposta por Strieder e Amaro (1997).

Assim, foram gerados mapas de drenagens e lineamentos das áreas estudadas,

Santo Antônio - área 1 (Figuras 8.1 e 8.2) e Santa Cruz – área 2 (Figuras 8.3 e 8.4). A

partir destes mapas é possível ter uma visão regional dos critérios utilizados na locação

dos poços. Os diagramas de roseta das áreas de estudo (Santo Antônio e Santa Cruz)

representam as direções principais dos lineamentos fotointerpretados (Figuras 8.5 e 8.6).

Em muitos casos, os trechos retilíneos de riachos efetivamente correspondem, em campo,

a uma zona fraturada com a mesma orientação. Em outros casos, os lineamentos

correspondem apenas ao traçado da drenagem, ocasionalmente coincidindo com o trend

da foliação das rochas, mas sem fraturamento de mesma direção associado.

Na porção centro-norte da área de Santo Antônio, com maior cobertura

sedimentar, os lineamentos parecem corresponder a zonas de fraturas, representados nos

diagramas de roseta (Figuras 8.7a e 8.7b), enquanto que na porção centro-sul, onde o

terreno cristalino está mais exposto, os lineamentos fotointerpretados parecem

corresponder ao trend da foliação, representados nos diagramas de roseta (Figuras 8.8a e

8.8b), aliados a algumas fraturas.

Com o objetivo de melhor caracterizar os fotolineamentos, foram escanerizadas e

georreferenciadas todas as fotografias aéreas onde estão localizados os poços visitados

em campo. Desta forma foram testados vários filtros, utilizando-se o programa ER-

Mapper v. 5.5. Os filtros que melhor realçaram as estruturas foram os filtros direcionais e

os filtros Sobel de tamanho 3 X 3, que destacaram estruturas em todas as direções.

Técnicas de sombreamento foram testadas e não apresentaram vantagens significativas,

por vezes, gerando lineamentos sem significado geológico.

O processamento das fotografias aéreas no programa ER-Mapper dá possibilidade

de se trabalhar com zoom e, desta forma, identificar/caracterizar melhor os lineamentos

através de transforms e filtros específicos
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Figura 8.5 – Diagrama de roseta dos lineamentos fotointerpretados da Área 1 (Santo Antônio).
Observa-se um trend principal NE e, secundariamente, trends  E-W e NW.

Figura 8.6 – Diagrama de roseta dos lineamentos fotointerpretados da Área 2 (Santa Cruz).
Observa-se um trend principal NE e, secundariamente, trends WNW e NNW.
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Figura 8.7 – Diagramas de roseta de lineamentos fotointerpretados da Área 1 (Santo Antônio).
(a) O diagrama representa as principais direções de lineamentos da porção centro-norte da área,
trend principal E-W, onde cobertura sedimentar é expressiva; os lineamentos incluem drenagens
sobre estas coberturas, podendo estar relacionados a fraturamento recente; (b) O diagrama
representa as principais direções de lineamentos da porção norte da área, trend principal NW e
E-W. Nesta região a presença de coberturas sedimentares também é importante, com algumas
regiões de embasamento cristalino. Desta forma, os lineamentos podem representar tanto
fraturamento mais recente quanto mais antigo.

Figura 8.8 - Diagramas de roseta de lineamentos fotointerpretados da Área 1 (Santo Antônio).
(a) O diagrama representa as principais direções de lineamentos da porção centro-sul da área,
trend principal NE, onde o embasamento cristalino está aflorante. Assim, este trend NE pode
estar associado ao trend da foliação regional; (b) O diagrama representa as principais direções de
lineamentos da porção sul da área, com trends principai NNE, NE e E-W. Nesta região o
embasamento cristalino também está aflorante, com drenagens bem marcadas, inclusive com
mudanças bruscas nas direções principais dos riachos e “cotovelos”, podendo estar associados a
fraturamentos com trends E-W observado no diagrama.
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8.3- EXEMPLOS DE CASOS ANALISADOS

8.3.1- O CASO DE SANTO ANTÔNIO

Em Santo Antônio, foi estudado um poço localizado na Fazenda Tararaca (Figura

8.9), vizinho a grandes afloramentos de ortognaisses, localmente migmatizados e

intrudidos por finos veios pegmatíticos. O poço é improdutivo por possuir uma baixa

vazão, na ordem de 100 l/h.

Figura 8.9 – Visão geral da Fazenda Tararaca, Santo Antônio-RN, local onde está perfurado o

poço, com a drenagem principal e afloramentos de ortognaisse.

A partir da interpretação de fotografias aéreas foi identificado um lineamento de

direção aproximadamente N-S e outro NE, também destacados nas fotografias aéreas

digitalizadas e tratadas com filtros específicos (Figura 8.10a e 8.10b). O critério utilizado

para locação deste poço foi à interseção destes dois lineamentos, interpretados como

riacho-fenda (Figura 8.11a).
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Em campo (Figura 8.11b), os riachos não apresentam espessura e largura

expressiva de aluvião. A análise estrutural dos afloramentos identificou fraturas

predominantemente na direção NW, e, subordinadamente, NNE; não foram observadas

fraturas na direção NE. Todavia, a foliação do gnaisse possui direção NE e mergulho de

300 para NW. Desta forma, não foi possível correlacionar o fraturamento medido com a

direção NE do riacho principal, colocando em dúvida a aplicação do conceito de Riacho-

Fenda para o mesmo. Neste caso, a direção do riacho parece estar relacionada com a

foliação da rocha no local. Dados geofísicos, utilizando VLF (Very Low Frequency) e

resistividade aparente (Silva 2000), confirmam a presença de fraturamento de direção

aproximadamente N-S a NNW. Essa direção corresponde ao riacho menor, cuja

confluência com o riacho principal com trend NE foi utilizada para locação do poço.

Apesar do poço ter sido locado numa zona fraturada, os resultados de vazão qualificaram

o poço como improdutivo. Portanto, essa estrutura NNW deve estar se comportando

como uma fratura fechada, o que é compatível com o campo de tensões neotectônico,

envolvendo compressão ( 1) aproximadamente E-W.
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Figura 8.11 - (a) Mapa de fotolineamentos da região de Santo Antônio; (b) Desenho
esquemático dos afloramentos, com indicação da foliação da rocha, direção do fraturamento e
sua relação com a orientação do riacho na área.
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8.3.2- O CASO DE SANTA CRUZ

Em Santa Cruz foram analisados poços e afloramentos na Fazenda Santa Rita e na

Fazenda Inharé.

8.3.2.1- FAZENDA SANTA RITA

Um conjunto de cinco poços foram estudados na Fazenda Santa Rita (Figura 8.12),

dos quais dois estão em operação, dois foram desativados e um quinto poço é seco. A

área está situada em um domínio litológico de ortognaisses, por vezes com bandas de

anfibolito e intrusões de granitos e pegmatitos, na forma de diques e veios.

Figura 8.12 – Visão geral do local onde foram perfurados os poços na Fazenda Santa Rita, Santa
Cruz-RN.

A interpretação das fotografias aéreas levou a inferir um lineamento ENE

associado à drenagem, onde foram perfurados os poços, também observados nas

fotografias aéreas tratadas com filtros (Figuras 8.13a e 8.13b). Aqui também foi utilizado
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o conceito de Riacho-Fenda, sendo o trecho retilíneo da drenagem associado a uma zona

de fraturas (Figura 8.14a).

Em campo (Figura 8.14b), não foram identificadas, fraturas com direção ENE, que

correspondessem à direção do riacho em cujas imediações foram perfurados os poços. As

fraturas ocorrem em pequena quantidade nos afloramentos, e apresentam direções

predominantemente NW, havendo algumas poucas fraturas NNE. O plano da foliação

principal das rochas, no local, está orientado na direção ENE, apresentando mergulho em

torno de 450 para Sul. Neste caso, a direção ENE do riacho está relacionada com a

direção da foliação da rocha no local. Observa-se que o intemperismo atua “abrindo” os

planos das foliações.

Dados geofísicos na região (Silva 2000) não comprovam a presença de

fraturamento na mesma direção do riacho. Em conjunto com os dados de campo, é

delineada uma estrutura tipo calha (Figura 8.15), com uma considerável quantidade de

aluvião + regolito.

Neste caso, a irregularidade entre poços secos e desativados, e poços produtivos,

pode estar relacionada com a quantidade de aluvião e rocha alterada, que servem como

área de recarga. Assim, os poços produtivos estariam localizados em locais onde o

intemperismo atua na foliação, abrindo essa estrutura, aumentando a porosidade e

permeabilidade da rocha e, conseqüentemente, permitindo o acúmulo de água.

Uma visão aérea com mais detalhe dessa estrutura tipo calha é mostrada na Figura

8.16.
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Figura 8.14 - (a) Mapa de fotolineamentos da região de Santa Cruz; (b) Desenho esquemático
dos afloramentos com indicação da foliação da rocha e direção do fraturamento e sua relação
com a direção do riacho na área.
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Figura 8.15 - Desenho esquemático do modelo Calha Elúvio-Aluvionar. Modificado de Silva
(2000). Observa-se que a boa produtividade dos poços irá depender do intemperismo atuante nos
planos de foliação, mais a quantidade de aluvião e do regolito.

Figura 8.16 – Fotografia aérea de pequeno formato (tirada a uma altura média de 300 m) da
Fazenda Santa Rita, Santa Cruz-RN, obtida em 1993 pelo Geólogo Elmo M. Figueiredo,
responsável pelas locações dos poços. Pode-se observar a estrutura tipo calha, com direção ENE,
local onde foram perfurados os poços.
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8.3.2.2- FAZENDA SANTA INHARÉ

Na Fazenda Inharé (Figura 8.17) foram estudados três poços, sendo dois

produtivos e um seco. A área está situada num domínio litológico de ortognaisses, com

intrusões de granito.

Figura 8.17 – Visão geral do local onde foram perfurados os poços. Observar um dos poços
produtivos da Fazenda Inharé em Santa Cruz-RN, localizado na interseção das drenagens com
direções NE e NNW.

A interpretação das fotografias aéreas levou a inferir lineamentos com direções

ENE, NE e N-S, nas proximidades dos poços perfurados, também observados nas

fotografias aéreas tratadas com filtros (ver Figuras 8.13a e 8.13b). Aqui também foi

utilizado o conceito de Riacho-Fenda, sendo o trecho retilíneo N-S da drenagem

associado a uma zona de fraturas (Figura 8.18a).

Em campo (Figura 8.18b), observa-se que a drenagem possui direção próxima a

N-S, mudando seu curso para ENE e novamente mudando para NNW.
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Figura 8.18 – (a) Mapa de fotolineamentos da região de Santa Cruz; (b) Desenho

esquemático dos afloramentos com indicação da foliação da rocha e direção do fraturamento, e

sua relação com a direção do riacho na área.
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Não foram identificadas fraturas com direção ENE, que correspondessem à

direção do riacho onde foi perfurado o poço seco. As fraturas ocorrem com direções

predominantemente N-S, NNW e NNE. O plano da foliação principal das rochas, no

local, está orientado na direção ENE a NE, apresentando mergulho em torno de 450 para

Sudeste. Neste caso, a direção ENE do riacho está relacionada com a direção da foliação

da rocha no local.  Neste caso, o intemperismo não está muito atuante “abrindo” os

planos de foliações da rocha, conseqüentemente não estaria bem desenvolvida uma calha

elúvio-aluvionar, já que a quantidade de aluvião mais o intemperismo atuante nos planos

de foliações não seriam suficientes para o desenvolvimento desta estrutura.  O poço seco

foi perfurado explorando a possibilidade de interseção de fraturas N-S observadas em

campo, com a direção da drenagem ENE. O resultado pode estar relacionado à tendência

de fraturas N-S terem um comportamento de fraturas fechadas, conforme previsto a partir

do campo de tensões atual, aliados a uma estrutura do tipo calha elúvio-aluvionar pouco

desenvolvida na drenagem ENE, que se acreditava tratar de um riacho–fenda. Outra

possibilidade é a de que as fraturas N-S observadas em superfície, não têm continuidade

na vertical, em subsuperfície (Figura 8.19).

Figura 8.19 – Observar fraturas N-S em superfície, porém não possuem continuidade na
vertical. Este é o local onde foi perfurado o poço seco, na Fazenda Inharé, Santa Cruz-RN.
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Um dos poços produtivos foi locado próximo a uma zona de falha de direção

NNW, onde se pode observar, em campo, o granito bastante cataclasado (Figura 8.20),

com fraturas em todas as direções. O outro poço produtivo está locado numa região onde

o gnaisse está bastante intemperizado, podendo se tratar de uma região com bolsões de

intemperismo, onde a porosidade aumentaria à medida em que o intemperismo foi mais

intenso. Em adição, este poço pode estar interceptando a falha em profundidade, já que a

mesma mergulha para NE.

Figura 8.20 – Granito cataclasado, próximo ao poço produtivo na Fazenda Inharé, Santa Cruz-
RN. Observam-se fraturas em várias direções.

8.3.3- O CASO DE SERRINHA

Em Serrinha, foi estudado um poço desativado (devido à sua baixa vazão),

próximo a vários afloramentos de granitos que estão sendo explorados em pedreiras

(Figura 8.21).
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Figura 8.21 – Visão geral do local onde foi perfurado o poço, na região de Serrinha-RN.

A partir da interpretação das fotografias aéreas (Figura 8.22a), não foi possível

detectar, no local do poço, um conjunto de lineamentos que pudesse estar relacionado

com o fraturamento observado no afloramento, nem com a direção da drenagem na área

(Figura 8.22b). No entanto, a partir do tratamento dessas fotografias digitalizadas

utilizando filtros direcionais, foi possível caracterizar um lineamento com direção NNW

na área do poço (Figuras 8.23a e 8.23b). Este lineamento coincide, em campo, com a

direção do riacho.

Em campo observa-se que as fraturas são subverticais, com direções N-S, E-W,

NE e NW. As fraturas NE e NW ocorrem, por sua vez, preenchidas por carbonato (Figura

8.24), mostrando um componente de abertura. Foi também observado que as fraturas E-

W apresentam tendência à abertura (Figura 8.25). O poço foi locado próximo ao riacho

NNW, num local onde havia a interseção com várias fraturas E-W descontínuas, sendo a

drenagem interpretada como um riacho-fenda. Talvez a baixa produtividade do poço

esteja relacionada à não-conectividade das fraturas no local do poço, ou até mesmo ao

tamanho das fraturas em superfície (a fratura poderia estar no estágio final de erosão e

tamanho mínimo), não atingindo a profundidade até a qual o poço foi perfurado.
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Outra feição negativa, neste caso, é que a estrutura NNW deve estar se

comportando como uma fratura fechada, o que pode ser previsto, mais uma vez, a partir

do campo de tensões neotectônico, com 1 aproximadamente E-W.

Figura 8.22 - (a) Mapa de fotolineamentos da região de Serrinha; (b) Desenho esquemático dos
afloramentos com indicação direção do fraturamento e sua relação com a direção do riacho na
área.
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Figura 8.24 - Plano de fratura com direção NE, preenchida por carbonato, evidenciando um
componente de abertura. Afloramento próximo à cidade de Serrinha.
Figura 8.25 – No mesmo afloramento (Figura 8.24), próximo a Serrinha-RN, fratura com
direção próxima a E-W, com tendência a abertura.
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8.3.4- O CASO DE NOVA CRUZ

Em Nova Cruz foram estudados dois poços, um seco e outro produtivo, próximos

a afloramentos de gnaisses com diques de quartzo (Figura 8.26), na Fazenda Santa Luzia.

Figura 8.26 – Visão geral do local onde foram perfurados os poços na Fazenda Santa Luzia, em
Nova Cruz-RN.

A análise da fotografia aérea conseguiu identificar lineamentos, principalmente

nas direções NE e, subordinadamente, NNW na região dos poços (Figura 8.27a). Em

campo, ocorre uma drenagem com direção principal NE, que muda de curso para NW e

E-W (Figura 8.27b). Os poços foram locados nos “cotovelos” da drenagem, sendo que o

poço produtivo está locado no ponto em que a drenagem NE passa a uma direção E-W,

enquanto que o poço seco encontra-se na parte em que a drenagem NE passa a uma

direção NNW. Estes lineamentos foram realçados nas fotografias aéreas digitalizadas,

tratadas com filtros específicos (Figuras 8.28a e 8.28b).
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Figura 8.27 - (a) Mapa de fotolineamentos da região de Nova Cruz; (b) Desenho esquemático
dos afloramentos com indicação da foliação da rocha e direção do fraturamento e sua relação
com a direção do riacho na área.
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A análise do fraturamento em campo conseguiu identificar fraturas subverticais

com direções preferencialmente NE (Figura 8.29), coincidentes com a direção principal

da drenagem, que pode ser assim interpretada como riacho-fenda; também ocorrem

fraturas com direções E-W, NW e N-S.

A foliação da rocha possui direção NW. Neste caso, a drenagem parece estar

sendo controlada por um fraturamento principal NE. No entanto, no local onde a

drenagem NE muda para E-W, este trecho E-W também pode estar sendo controlado por

fratura. A partir da análise neotectônica, este seria um local favorável para locação, já que

as fraturas E-W se comportam como fraturas abertas, como também foi observado em

campo e sua interconexão com fraturas NE aumentaria a capacidade de acumulação de

água em subsuperfície.  No local onde a drenagem NE muda para uma direção NW, esta

porção NW pode estar sendo controlada pela foliação da rocha e não estar associada a

uma zona fraturada. Desta forma, explicaria a improdutividade do poço locado nesta

porção, onde não existe uma calha elúvio-aluvionar (aluvião + regolito) bem formada,

que permitisse o acúmulo de água nos planos de foliação intemperizados da rocha.

Figura 8.29 – Fratura com direção NE, cortando estrutura precambriana em afloramentos de
ortognaisses, na Fazenda Santa Luzia, Nova Cruz-RN.
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8.4- DISCUSSÕES

Com a análise dos casos relatados, verificou-se que o confronto de lineamentos

fotointerpretados com a realidade do terreno em geral fornece resultados discrepantes, a

exemplo da discriminação errônea entre fraturas e traços de foliação. Desta forma, o

estudo mostra as dificuldades em associar “automaticamente” lineamentos

fotointrepretados com o conceito de Riacho-Fenda. Do mesmo modo, a locação de poços

utilizando unicamente este conceito pode fornecer resultados discrepantes, em termos de

produtividade dos poços.

Outro tipo de situação está relacionado com a mudança, por vezes radical, entre o

contexto estrutural fotointerpretado (p.ex., uma zona de fratura em fotografia aérea na

escala de 1:70.000, cuja direção geral tem baixo potencial de “abertura”) e aquele

presente na escala dos afloramentos em torno do poço, aonde a trama de fraturamento

pode incluir sistemas “abertos”, bem desenvolvidos apenas em escala

métrica/decamétrica.

Nas áreas estudadas, os lineamentos frágeis fotointerpretados em geral coincidem

com as direções das drenagens, como conseqüência do método usual de interpretação.

Contudo, estes lineamentos podem não corresponder a fraturas (que são as estruturas que

comumente determinam a produtividade dos poços). Mesmo usando essa interpretação,

as fraturas observadas não necessariamente constituem estruturas abertas, como em um

dos exemplos relatados, na Fazenda Tararaca, Santo Antônio. Neste caso, analisando o

arcabouço neotectônico atual, observa-se que as fraturas com trends próximos a N-S

possuem baixa produtividade hídrica, devido a seu comportamento de fratura fechada.

Num outro exemplo, na Fazenda Santa Rita, próxima a Santa Cruz, a drenagem

observada em fotografa aérea não coincide com uma zona fraturada e sim com uma

estrutura do tipo calha; o lineamento fotointerpretado coincide com a foliação da rocha

no local, e os processos de intemperismo e carreamento de detritos desenvolveram uma

“micro bacia”. Neste caso, a boa produtividade dos poços locados na área estará

relacionada com a espessura da aluvião e do regolito; nas zonas onde a rocha está mais
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intemperizada (onde o intemperismo estiver “abrindo” os planos de foliação das rochas),

aumenta a sua porosidade e permeabilidade.
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9 – APLICAÇÃO DE SENSORES REMOTOS ORBITAIS NA

PROSPECÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM TERRENOS

CRISTALINOS

9.1- INTRODUÇÃO

A utilização de técnicas de sensoriamento remoto tem grande potencialidade no

estudo de água subterrânea em aqüíferos fraturados e em regiões semi-áridas, como nas

áreas de Santo Antônio e Santa Cruz, no interior do Estado do Rio Grande do Norte,

Nordeste do Brasil.

Os elementos que são analisados neste tipo de terreno, através dos produtos de

sensoriamento remoto aéreos e orbitais, são as feições geomorfológicas, em particular a

estruturação da rede de drenagens, e a variação da vegetação, que freqüentemente reflete

a variação geológica no substrato; especificamente no tocante à relação da vegetação com

a água subterrânea em terrenos cristalinos, a mesma pode refletir setores com maior

umidade, relacionados as zonas de fraturas.

A rede de drenagem e os alinhamentos de cristas ou vales podem ser controlados

por fraturas, sendo deste modo detectáveis em imagens de satélite e fotografias aéreas (o

caso das fotografias aéreas já foi apresentado no Capítulo 8). Assim, a feição geológica

de maior interesse hidrogeológico visível em imagens de satélites de regiões cristalinas,

especialmente com pouco ou nenhuma cobertura sedimentar, são os lineamentos

regionais, claramente refletidos na topografia. Estes lineamentos podem representar

zonas de falhas ou fraturas, trends regionais (relacionados com o fabric dúctil das

rochas), ou zonas de cisalhamento. Assim, é necessário analisar com muito cuidado as

imagens, para obter uma adequada caracterização desses lineamentos.

A identificação de um aqüífero em terrenos cristalinos é uma tarefa complexa, já

que o aqüífero fraturado não se comporta como um meio homogêneo (como é o caso do

aqüífero poroso). Vários fatores interferem na caracterização dos aqüíferos fraturados
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(ver Capítulo 4). Neste Capítulo será dada ênfase à análise dos produtos de

sensoriamento remoto orbitais das áreas de estudo, buscando realçar elementos que

possam estar relacionados com o acúmulo de água subterrânea, tentando delimitar áreas

com maior/menor probabilidade de acúmulo de água. Para isto foram utilizadas imagens

de satélite Landsat 5-TM e Radarsat.

9.2- IMAGEM DE SATÉLITE LANDSAT 5-TM

A análise das imagens de satélite Landsat 5-TM auxiliou principalmente na

detecção de zonas úmidas, que podem estar relacionadas a zonas de recarga e locais mais

favoráveis à acumulação de água, que são as zonas fraturadas ou de coberturas. No

entanto, a análise dos lineamentos sofre restrições devido à escala das imagens de satélite

(1:250.000).  Segundo Sander (1996), dados estatísticos sobre lineamentos traçados a

partir de imagens de satélite não configuram um instrumento de grande sucesso, pois a

locação de um poço individual obedece a uma escala e estruturas de maior detalhe, no

substrato fraturado.

De um modo geral, os lineamentos traçados a partir de imagens orbitais não

necessariamente correspondem às fraturas que acumulam água em menor escala. Um

único lineamento traçado a partir de uma imagem orbital pode ser visto como um

segmento de lineamentos em fotografias aéreas. Em campo as fraturas podem ter um

comportamento diferente, com fraturas de 2a ordem (Figura 9.1). Neste caso, para a

procura da água subterrânea, é importante partir de uma análise regional, através de

imagens orbitais e fotografias aéreas, identificando lineamentos, zonas de maior umidade,

zonas de recarga, até um trabalho de detalhe com a identificação das fraturas em campo,

determinando suas direções de abertura e intersecção.

Assim, foram testadas várias combinações como transformações em RGB,

filtragens, razões de bandas e métodos de índices, entre outros, que podem estar

associadas a zonas de fraturas e/ou zonas de recarga.
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Figura 9.1- A Figura representa a relação de escala desde a imagem orbital (a), passando pela
fotografia aérea (b), até escala de campo (c).

9.2.1- INTERPRETAÇÃO VISUAL DAS COMPOSIÇÕES COLORIDAS

EM RGB

Os principais conjuntos de trios de bandas do Landsat 5-TM, destacados nos

métodos estatísticos (Amaro 1998), foram dispostos em composições coloridas no

sistema RGB. As imagens foram submetidas às modificações de contrastes dos

histogramas, de forma a realçar algumas feições no terreno e conseqüentemente melhorar

a distinção visual de diferentes aspectos na imagem resultante. Os métodos empregados

envolveram transformações lineares (Aumento Linear de Contraste) e não-lineares

(Gaussiana, Logarítmica e Equalização) correntes no programa ER-Mapper v. 5.2,

aplicadas para o realce da dinâmica visual de cada banda individualmente. Todos os

procedimentos foram realizados numa imagem com o máximo de zoom possível, para

obter uma melhor correlação entre as áreas onde foram perfurados os poços e os realces

conseguidos.

200m

1-10 km 100-1000 m 1-100 m

200m

(Imagem Orbital) (Fotografia Aérea) (Campo)

(a) (b) (c)
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9.2.1.1- A COMPOSIÇÃO RGB – 432

Esta composição auxiliou na detecção de zonas úmidas, de forma indireta, através

da identificação da vegetação; esta combinação apresentou um bom contraste entre áreas

cobertas com vegetação e áreas com solo exposto.

A Figura 9.2 apresenta a composição em RGB 432 do Landsat 5-TM, na área

próxima aos municípios de Santo Antônio e Serrinha. A imagem resultante propicia uma

boa discriminação entre área com vegetação e área com solo exposto. Utilizando apenas

este procedimento de realce das áreas com cobertura de vegetação, não é possível

diferenciar entre vegetação nativa e plantação (áreas irrigadas). No entanto, através de

um controle de campo e com auxílio das fotografias aéreas e cartas topográficas, esta

diferenciação pode ser feita. Nesta Figura, nota-se uma grande área coberta por nuvens

(branca) e suas sombras (preto), na porção S e SW. As porções esbranquiçadas a azuladas

representam as coberturas sedimentares, solo exposto e aluviões (ao longo dos rios). Em

vermelho, fica destacada a vegetação, localizada predominantemente nos vales, ao longo

dos rios. Os poços que ocorrem na área apresentam discrepâncias em termos de

produtividade. No entanto, é difícil fazer uma correlação entre a produtividade dos poços

(individualmente) e os elementos destacados na figura, devido à escala da mesma. Neste

caso, o que se pode fazer é indicar áreas mais propícias para o acúmulo de água e

posteriormente fazer um trabalho de detalhe com fotografias aéreas.

Assim, os locais mais favoráveis para o acúmulo de água, marcados na

transparência sobre a Figura 9.2, seriam próximos às aluviões, dentro do vale que possui

uma ampla cobertura vegetal (indicação indireta de umidade) e está localizado entre

coberturas sedimentares (ao Norte e ao Sul) que servem como zonas de recarga. Na

escala da imagem é possível delimitar uma grande área onde os fatores vegetação +

aluvião (ao longo dos rios) coincidem. Outro local favorável seria próximo às lagoas

(controladas estruturalmente), em cima das coberturas sedimentares, principalmente na

porção norte da área (marcada na transparência sobre a Figura 9.2), onde o controle

estrutural das lagoas é bem marcado por direções próximas a E-W, a direção atual de

abertura das fraturas. É importante notar que os poços locados nestes sítios são todos
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produtivos.

As Figuras 9.3 e 9.4 também representam a composição em RGB 432 do Landsat

5-TM, nas áreas próximas aos municípios de Nova Cruz e Santa Cruz, respectivamente.

A Figura 9.3 apresenta-se bastante prejudicada pela grande área de nuvens e

sombras, com as mesmas características da Figura 9.2. Nota-se a sede do município de

Nova Cruz sendo bastante destacada pela coloração azulada, bem como as regiões de

solo exposto e aluviões. Em vermelho, são regiões com uma maior cobertura de

vegetação. Nota-se que a porção W da imagem, onde estão localizados os poços, está

muito prejudicada pela grande quantidade de nuvens; desta forma, não é possível fazer

correlação entre os poços, suas produtividades e os elementos observados na imagem, já

que estes se encontram mascarados pelas nuvens e sombras.

Na região de Santa Cruz (Figura 9.4), devido a uma maior distância do litoral, a

presença de nuvens já não é significativa. Em azul claro estão destacados aluviões e solos

expostos, e em vermelho, a vegetação. É importante notar, na porção nordeste da área,

uma predominância de vermelho, relacionado com a presença de vegetação. No entanto,

esta vegetação cobre topos e encostas de serras, não sendo locais propícios para

perfuração de poços. Assim é preciso ressaltar a importância de um controle de campo,

fotografias aéreas e cartas topográficas, para escolha do local mais adequado para locação

dos poços.

Neste caso, os locais mais propícios para locação dos poços são aqueles onde a

vegetação está próxima às aluviões, observadas nas transparências sobre as Figuras 9.3 e

9.4.

Na região de Santa Cruz, os poços estudados foram locados próximos uns dos

outros (dezenas de metros); desta forma, fica difícil representá-los individualmente na

imagem. No Capítulo 8 estes poços estão representados na escala de trabalho de campo.

9.2.1.2- AS COMPOSIÇÕES RGB – 741 E 541

Estas composições apresentaram uma maior sensibilidade à morfologia do terreno,

onde foi possível observar melhor a rede de drenagem; as áreas de coberturas e vegetação
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foram bem identificadas utilizando estas composições. As Figuras 9.5, 9.6 e 9.7

representam a composição em RGB 541 (semelhante a 741) do Landsat 5-TM, nas áreas

próximas aos municípios de Santo Antônio, Nova Cruz e Santa Cruz, respectivamente.

Nas Figuras 9.5 e 9.6, mais uma vez observa-se a interferência de nuvens (branco)

e sombras (preto) nas imagens. Em róseo claro, fica destacada a presença de coberturas

sedimentares; a drenagem é bem delimitada em azul. O verde claro indica a presença de

vegetação. Observa-se que, na Figura 9.7 (área de Santa Cruz), a morfologia está bem

marcada, com as serras na porção nordeste e sua cobertura vegetal em verde claro. Nesta

figura, a drenagem também está bem marcada em azul claro.

Os locais mais favoráveis para locação de poços, analisando as Figuras 9.5, 9.6 e

9.7 estão marcados nas transparências sobre as mesmas.

9.1.2.3- A COMPOSIÇÃO RGB – 532

As Figuras 9.8, 9.9 e 9.10 representam a composição em RGB 532 do Landsat 5-

TM, nas áreas próximas aos municípios de Santo Antônio, Nova Cruz e Santa Cruz

respectivamente. Em amarelo esbranquiçado estão as coberturas sedimentares com

presença de lagoas por vezes em preto e por vezes em verde escuro (podendo representar

a presença de água) e as aluviões (ao longo dos rios). A variação na tonalidade do

castanho pode representar a diferença na vegetação (uma vegetação mais ou menos

densa). Na tonalidade de azul claro para azul esverdeado estão os afloramentos de

granitos ou gnaisses, como exemplo o granitóide de Serrinha (Figura 9.8).

Os locais mais favoráveis para locação de poços, analisando as Figuras 9.8, 9.9 e

9.10 estão marcados nas transparências sobre as mesmas.
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9.2.2- NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX - NDVI

O índice de vegetação corresponde ao número gerado pela combinação de bandas

em sensoriamento remoto que podem estar relacionadas com a quantidade e o tipo de

vegetação existente no terreno. Para a imagem Landsat TM o NDVI utilizado é igual a:

NDVI= (Banda 4 – Banda 3)/(Banda 4 + Banda 3)

O NDVI é um índice de vegetação que pode ter sua variação de 0 a infinito.

 Na área de Santo Antonio foi obtido o índice o NDVI e posteriormente feita sua

reclassificação para um range de 0-5, onde a concentração de vegetação aumenta de 0 a

5. O valor maior é representado na imagem em branco (Figura 9.11), principalmente ao

longo dos riachos.

É importante para hidrogeologia a determinação deste índice, pois indica lugares

com maior concentração de vegetação (muitas vezes não distinguidas utilizando apenas

as composições de bandas em RGB).
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9.3- IMAGEM RADARSAT

O termo Radar (Radio Detection and Ranging) tem sido utilizado de forma

genérica para classificar os sistemas que operam na faixa de freqüência de microondas

(Chuvieco 1990). A crescente utilização da técnica de imageamento por microondas

deve-se às características próprias do sistema imageador, em que a região espectral de

operação permite a alta transmissão das ondas eletromagnéticas na atmosfera

independente da iluminação solar, mesmo quando a atmosfera se apresenta nublada ou

durante precipitações pluviométricas, podendo assim gerar imagens sob condições

atmosféricas mais adversas.

Este foi um dos fatores importantes na escolha de imagens de Radarsat para uma

das áreas de estudo (Área 1 – Região de Santo Antônio). Por se localizar próxima à costa,

esta é uma área com grande cobertura de nuvens, como observado nas figuras anteriores

referentes à imagens Landsat 5-TM da região de Santo Antônio, o que prejudica a sua

interpretação.

Os sistemas radar também possuem as vantagens de serem independentes de

iluminação solar (realização de imageamento noturno), maior penetração na superfície, e

sensibilidade a variações de morfologia e rugosidade superficial do terreno.

Os radares imageadores são denominados de “radares de visada lateral”, devido à

utilização de uma geometria própria para o imageamento. Podem ser de dois tipos:

Sistema Radar de Abertura Real (SLAR) e Sistema Radar de Abertura Sintética (SAR).

Para se adquirir uma melhor resolução azimutal nas imagens de radar é necessário

a utilização de antenas mais longas ou menor altitude da plataforma do sistema de

imageamento. Para solução da questão, a engenharia de radar desenvolveu uma

sofisticada técnica que permite a criação de uma antena virtual a partir de uma sucessão

de sinais recebidos por uma antena real, ao longo da linha de vôo. Esta antena virtual é

chamada “antena de abertura sintética”, formando a base do sistema SAR (RADARSAT).
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9.3.1- O MODELO NUMÉRICO DE TERRENO (MNT) OU MODELO

DIGITAL DE ELEVAÇÃO (DEM - DIGITAL ELEVATION MODEL)

Um Modelo Numérico de Terreno, geralmente chamado de MNT ou DEM, é o

dado resultante da reconstrução com ferramentas computacionais e representação

artificial da altimetria de uma região selecionada. A altimetria é gerada e usada

geralmente utilizada sob forma de uma grade regular de pontos, ou seja, um arquivo

raster onde o valor digital corresponde ou é proporcional à média da altimetria da célula

que ele representa. O tamanho da célula representada é a resolução do MNT.

9.3.1.1- DEM GERADO POR INTERFEROMETRIA RADAR SAR

(SYNTHETIC APERTURE RADAR)

Um DEM pode ser gerado por técnicas de interferometria usando dados RADAR

SAR (Toutin 1999). As imagens usadas são geralmente selecionadas de um par

adquirido em sequência imediata, com datas de aquisição de 1 (um) dia entre passagens

sucessivas do ERS-1 e ERS-2, para conseguir maior precisão de altimetria. Quando não

há disponibilidade de imagens ERS, o par de imagens utilizadas pode ter sido gerado pelo

mesmo satélite e sensor, com uma diferença de datas de no máximo 35 dias; neste caso, a

precisão final do produto irá sofrer alguma degradação na parte da altimetria.

A metodologia utilizada na geração do DEM foi baseada na radargrametria com o

uso de imagens Standard do satélite canadense RADARSAT, com ascendente adquirida

em 03/02/2001 e descendente adquirida em 07/02/2001 (Figuras 9.12a e 9.12b,

respectivamente). O sucesso da geração do DEM depende de uma correção geométrica

rigorosa (a orto-retificação) das imagens. O trabalho enfocou a geração do DEM da área

de Santo Antônio (Figura 9.13), com imagens tratadas via programa OrthoEngine (PCI

Geomatics), em abordagem radargramétrica (estereoscopia de radar).



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

Em adição, foi investigada a potencialidade da geração de curvas topográficas que

pudessem complementar as cartas topográficas já existentes na região, com escala de 1:

100.000 e curvas de nível eqüidistantes de 40m (Figura 9.14). Através da combinação de

DEM (reconstituição tridimensional do relevo), de produtos integrados RADARSAT e de

dados topográficos disponíveis em cartas topográficas convencionais (SUDENE), foram

geradas curvas topográficas com eqüidistância de 40m (figura 9.15) e de 20m (para

mostrar um maior detalhe, Figura 9.16). A estratégia proposta para este objetivo prioriza

o uso de informações planialtimétricas de boa qualidade, com o uso de pontos de controle

do terreno (GCPs), de maior acurácia planialtimétrica, adquiridos de medições com GPS

(Ground Position Systems).

A abordagem foi baseada no pacote OESE v. 6.3, do programa PCI Geomatics.

Neste processo foi utilizado um modelo geral para geração de DEMs,  que tem como

requisitos o uso de um número considerável de GCPs e de pontos de amarração (Tie-

Points), entre as imagens.

9.4- FILTRAGEM E EXTRAÇÃO DOS LINEAMENTOS

A utilização de lineamentos no estudo de águas subterrâneas foi introduzido por

Lattman (1958) e Lattman e Parizek (1964), usando fotografias aéreas para identificar

feições lineares que pudessem explicar a alta produtividade de poços em terrenos

carbonáticos. Seguindo o exemplo destes trabalhos, vários autores tentaram identificar

reservas de água subterrânea em terrenos cristalinos, baseados em feições lineares em

vários tipos de mapas e imagens de satélite (Greenbaum, 1992; Mabee et al., 1994, e

outros). Os lineamentos têm sido comumente interpretados como sendo a expressão

superficial de fraturas com possibilidade de acúmulo de água. Os resultados destes

estudos não demonstraram uma boa correlação entre fraturas interpretadas e acúmulo de

água em subsuperfície.
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Para realmente ter uma boa correlação entre água subterrânea e fraturas no

cristalino, é preciso mais do que identificar zonas fraturadas em imagens de sensores

remotos ou em campo. É necessário diferencia,r nas interpretações das imagens orbitais e

de fotografias aéreas, o lineamento dúctil e o lineamento frágil; correlacionar estes

lineamentos com o arcabouço neotectônico, tentando relacionar as principais direções de

abertura recentes com uma maior/menor probabilidade de acúmulo de água; destacar

feições nas imagens orbitais que possam estar indiretamente relacionadas com a presença

de água subterrânea. Acredita-se que este trabalho mais minucioso, de compilar vários

fatores, aumente a possibilidade de caracterização de reservas de água subterrânea

associadas a aqüíferos fraturados.

Na presente Tese, diversas metodologias foram desenvolvidas para a extração dos

lineamentos nas imagens orbitais.

Nos procedimentos de realce e detecção por filtragem direcional dos elementos

lineares de alta freqüência nas imagens, foi dada ênfase aos lineamentos relativos aos

elementos da deformação frágil (falhas e fraturas). Este trabalho consistiu na

classificação dos lineamentos extraídos identificadoscomo estruturas frágeis, com base

nas características intrínsecas a esta classe de lineamentos: (a) maior extensão dos

segmentos individuais, (b) orientação retilínea, (c) distribuição descontínua, (d) padrões
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paralelos a ortogonais, (e) ausência de inflexões num único feixe, (f) comportamento

interseccional, e (g) caráter interceptor independente litologia.

No tratamento digital para detecção de lineamentos foram testados vários filtros na

banda 5, com destaque para o Sobel (matriz 3x3) e Sobel (matriz 5x5), seguindo a

metodologia empregada por Amaro (1998) para destaque desses lineamentos em terrenos

de clima semi-árido.

Os filtros Sobel correspondem a uma variedade de filtros direcionais simétricos

onde as posições mais próximas do pixel central da matriz de convolução interferem no

resultado com peso superior àqueles nas extremidades, ajustando as variações discretas

do gradiente nas direções horizontal, vertical e diagonal (Abdou e Pratt 1979). Estes

filtros têm a vantagem de aliviarem os efeitos do incremento do ruído causado pelos

cálculos das derivadas propiciando tanto o realce quanto o alisamento da imagem (Amaro

1998) e estão representados abaixo:
Sobel (3x3)

     (a)

     (a)

     (b)

     (b)

     (c)

     (c)

     (d)

     (d)

Sobel (5x5)

         

-1  -2  -1

 0   0   0

 1   2   1

-1   0   1

-2   0   2

-1   0   1

1    2   0

2    0  -2

0   -2  -1

0   -2  -1

2    0  -2

1    2   0

 1   2    3   2   1

 1   3    4   3   1

 0   0    0   0   0

-1  -3  -4  -3  -1

-1  -2  -3  -2  -1

 0   1    2   2   3

-1   0    3   4   2

-2  -3    0   3   2

-2  -4  -3  -0   1

-3  -2  -2  -1   0

-1  -1   0   1   1

-2  -3   0   3   2

-3  -4   0   4   3

-2  -3   0   3   2

-1  -1   0   1   1

-3  -2  -2  -1  0

-2  -4  -3   0   1

-2  -3   0   3   2

-1   0    3   4   2

0    1   2   2   3

Os filtros de (a) a (d) destacam as estruturas na direção definida pelo alinhamento

dos zeros, com o aspecto de iluminação dado pela simetria entre os valores positivos e

negativos, onde o sentido da iluminação tem origem no lado onde estão os valores

negativos da matriz (“posição da fonte”).

A aplicação de filtragens direcionais apresentou bons resultados, no que diz

respeito ao realce de estruturas que não tinham sido identificadas na imagem não filtrada.

No entanto, devido à escala das imagens, só foi possível identificar lineamentos
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regionais, que podem não ter correspondência com as fraturas que determinam a

produtividade de um poço, em menor escala. Assim, é importante um trabalho posterior

de detalhe, com fotografias aéreas e análise estrutural de afloramentos.

No procedimento de identificação e caracterização dos lineamentos, foram

utilizados dois métodos:

(a) Extração de lineamentos visual;

(b) Extração de lineamentos automática.

A extração dos lineamentos visualmente foi feita após a filtragem das imagens,

utilizando filtros que melhor destacam feições lineares. Este procedimento foi realizado

nas imagens de Landsat 5-TM, imagens de RADARSAT ascendente e descendente, e

fotografias aéreas (descritas no Capítulo 8) das regiões de Santo Antônio e Santa Cruz. Já

a extração automática dos lineamentos foi feita apenas nas imagens orbitais do Landsat 5-

TM e RADARSAT ascendente e descendente, da região de Santo Antônio.

9.4.1- EXTRAÇÃO VISUAL DE LINEAMENTOS

No procedimento de extração visual dos lineamentos, foi adotado o método inicial

de filtragem das imagens (Amaro 1998) para destaque das estruturas.

Para aplicação dos filtros nas imagens de Landsat 5-TM e fotografias aéreas, foi

utilizado o programa ER-Mapper v.5.5, onde foram testados vários filtros e escolhido o

que melhor realçasse as estruturas lineares, no caso os filtros direcionais Sobel 3x3. Os

filtros foram aplicados após obtido um zoom nas imagens, buscando um melhor detalhe

das estruturas. O traçado dos lineamentos foi feito no programa Corel Draw 7.0, sempre

procurando correlacionar os lineamentos observados com o local onde os poços estavam

perfurados e as estruturas observadas em campo.

As Figuras 9.17a e 9.17b, 9.18a e 9.18b e 9.19a e 9.19b, representam imagens de

Landsat 5-TM filtradas e com extração visual de lineamentos, de áreas próximas aos

municípios de Santo Antônio, Nova Cruz e Santa Cruz.

Na Figura 9.17a foi utilizado o filtro Sobel 3x3 para destacar estruturas em todas

as direções e em seguida traçados os lineamentos (Figura 9.17b). Observa-se que alguns

lineamentos coincidem com os locais de perfuração dos poços. No Capítulo 8 estes poços
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foram representados em escala de campo, mostrando sua produtividade com relação aos

lineamentos e fraturas observados.

Na Figura 9.18a foi utilizado o filtro direcional NE para destacar lineamentos,

principalmente na direção NW. Alguns dos lineamentos NW destacados (Figura 9.18b)

coincidem com o local de perfuração dos poços analisados. Neste caso, a diferença de

produtividade destes poços é explicada pelo padrão de fraturamento em escala de

afloramento (ver Capítulo 8).

Na Figura 9.19a foi utilizado filtro direcional N-S para destacar principalmente

lineamentos E-W, que pudessem estar relacionados com as produtividades dos poços

analisados. Estes lineamentos E-W foram destacados (Figura 9.19b). Todavia devido à

escala da imagem, mais uma vez não foi possível relacionar a produtividade dos poços

com um lineamento único observado na imagem.
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As Figuras 9.20a e 9.21a representam o resultado da extração visual de

lineamentos dúcteis e frágeis, respectivamente, de imagens de Radarsat da região de

Santo Antônio. Um trend principal NE está bem marcado na Figura 9.20a, coincidindo

com o trend dúctil regional também observado no diagrama de roseta (Figura 9.20b). No

mapa de lineamentos obtido a partir das fotografias aéreas (ver Capítulo 8), observa-se

que este trend NE também é bem marcado, identificando mais uma vez o trend dúctil da

região. Já a Figura 9.21a apresenta lineamentos em todas as direções, com trends

principais NE, NW e E-W, também observados no diagrama de rosetas de lineamentos

frágeis (Figura 9.21b). De uma maneira geral é difícil correlacionar os poços e suas

produtividades, apenas analisando estes mapas de lineamentos regionais.

9.4.2- EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE LINEAMENTOS

No procedimento de extração automática dos lineamentos, foram tratadas apenas

as imagens orbitais de Landsat 5-TM e RADARSAT da área de Santo Antônio. Foram

utilizandos os programas PCI v.7.0 para a filtragem e extração automática dos

lineamentos, e ArcView GIS 3.2 para separação das direções dos lineamentos e geração
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de diagramas de roseta.

Na primeira etapa foram aplicados filtros para melhor destacar os lineamentos. O

filtro de melhor destaque foi o Sobel 5x5, que foi aplicado em todas as direções, N-S, E-

W, NE-SW, NW-SE, destacando várias estruturas, seguindo a metodologia proposta por

Desjardins et al. (2000). Na imagem do DEM obtido a partir do Radar, foi aplicado

apenas um filtro de média. Depois de obtidos os lineamentos automaticamente, estes

foram separados segundo direções preferenciais N-S, E-W, NW e NE, representadas na

Figura 9.22, para ter noção da orientação principal dos lineamentos em cada imagem.
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DIREÇÕES DOS LINEAMENTOS

N-S: 0-20

         160-180

E-W:70-110

NW: 110-160

NE:20-70

Figura 9.22- Direções dos lineamentos (N-S, E-W, NW e NE)
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9.4.2.1- EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM LANDSAT 5-TM

Na imagem Landsat 5-TM foi aplicado o filtro Sobel 5x5 nas direções N-S, E-W,

NE-SW, NW-SE, destacando estruturas em todas as direções. Em seguida foi feita a

extração automática dos lineamentos na imagem já filtrada (Figura 9.23a). É importante

notar o “emaranhado” de lineamentos obtidos. Isto se deve à grande interferência

antrópica (bem visível na imagem Landsat) e a presença de nuvens e sombras de nuvens.

Neste caso, a extração de lineamentos automática é prejudicada por delimitar além das

estruturas lineares geológicas, as cercas, estradas, plantações, nuvens e sombras de

nuvens. Mesmo fazendo uma “limpeza” destes falsos lineamentos, é difícil obter um

resultado confiável. O diagrama de roseta (Figura 9.23b) apresenta lineamentos em todas

direções, com direção N-S preferencial. No entanto, numa análise isolada este não seria

um dado confiável.
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9.4.2.2- EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM DE RADAR

Nas imagens de radar ascendente e descendente, foi aplicado o filtro Sobel 5x5 nas

direções N-S, E-W, NE-SW, NW-SE, destacando estruturas em todas as direções. Em

seguida foi feita a extração automática dos lineamentos nas imagens já filtradas (Figuras

9.24a e 9.25a). Os resultados obtidos nas duas imagens (ascendente e descendente) são

semelhantes.

Aqui, a extração automática dos lineamentos já pode ser mais confiável do que

aquela obtida a partir da imagem Landsat. No caso das imagens de radar, a interferência

antrópica não é bem destacada quanto na imagem Landsat; além disto, a imagem de radar

não sofre interferência atmosférica, como a presença de nuvens. Neste caso, alguns falsos

lineamentos, como cercas e estradas, podem ser eliminados manualmente; no entanto este

trabalho nem sempre será 100% eficiente.

Os diagramas de roseta (Figuras 9.24b e 9.25b) representam as principais direções

dos lineamentos das imagens de radar ascendente e descendente, respectivamente.

Observa-se nestes diagramas um trend principal N-S, bastante destacado.

Em campo (principalmente próximo à região de Serrinha), este fraturamento N-S é

bastante expressivo, porém com características de fraturas fechadas, no tocante ao

condicionamento neotectônico. Outra característica destas fraturas N-S é que elas

geralmente ocorrem paralelas, sem interconexão com outras fraturas, o que dificulta o

fluxo e acúmulo de água subterrânea.

Nascimento da Silva (em comunicação verbal), com dados aerogeofísicos da

região de Serrinha, observou que apesar do fraturamento N-S ser bastante evidente em

campo, o mapa de condutividade com freqüência de 4.500 Hz (uma profundidade de

investigação intermediária) não mostra anomalias nesta direção, o que parece indicar que

o fraturamento N-S é fechado, sem água percolando.

De um modo geral, observa-se que os poços não produtivos geralmente estão em

locais onde há uma menor densidade de lineamentos, locais que não seriam favoráveis.

Neste caso, os melhores locais para perfuração dos poços seriam os que tivessem uma

maior densidade de lineamentos, onde posteriormente se faria um trabalho de detalhe.
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No DEM obtido a partir da imagem de radar, foi aplicado um filtro de alisamento

(filtro de média) e em seguida feita a extração automática dos lineamentos (Figura 9.26a).

O DEM, por ser uma imagem gerada a partir de duas imagens de radar

representando a topografia do terreno, não apresenta nenhuma interferência da ação

antrópica, como cercas, estradas e plantações, nem mesmo interferência atmosférica, por

ser gerado a partir de imagem de radar. Neste caso os lineamentos gerados

automaticamente são bem confiáveis. No caso da área de estudo eles representam, na sua

maioria, a topografia e a atividade dúctil na região.

O diagrama de roseta (Figura 9.26b) apresenta uma direção preferencial NE, que

coincide com o trend dúctil regional.

9.5- DISCUSSÕES

A função básica da interpretação de produtos de sensores remotos é a análise de

amplas áreas e a delimitação daquelas regiões com potencialidade hidrogeológica mais

elevada.

Na análise destes produtos, correlacionar única feição observada na imagem com o

acúmulo de água subterrânea é uma tarefa complexa devido à escala da mesma. Na escala

de locação do poço, as estruturas observadas podem não necessariamente corresponder

aos lineamentos de maior tamanho, extraídos da imagem. Desta forma, o que se deve

fazer é retirar o máximo de informação possível da imagem (p.ex., vegetação, solo,

aluviões, etc.) e integrá-las. A partir daí, podem ser delimitadas áreas com maior

probabilidade de acúmulo de água, para um posterior detalhamento. Nesta extração de

informações e delimitações de áreas, deve-se levar em consideração o tipo e qualidade da

imagem.

Na imagem Landsat, p. ex., deve ser observado se existe uma grande quantidade

de nuvens e interferência antrópica, pois isto irá mascarar algumas feições de interesse.

Também pode ocorrer enganos na correlação de feições nas imagens, com estruturas

geológicas. Isto freqüentemente ocorre na extração visual de lineamentos, onde cercas e

estradas podem ser confundidas com lineamentos geológicos.
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Na extração automática de lineamentos em imagens Landsat, cercas, estradas e

nuvens, se confundem com os lineamentos geológicos. Neste caso, esta técnica não traz

resultados confiáveis neste tipo de imagem. Por outro lado, as imagens Landsat podem

destacar feições através de composições de bandas em RGB e razões de bandas (como o

NDVI), que podem estar relacionadas com a presença de água subterrânea, como é o caso

do destaque da vegetação, que indiretamente indica zonas com maior umidade e,

conseqüentemente, maior acúmulo de água em subsuperfície. É importante também na

delimitação de coberturas sedimentares e aluviões, que servem como zonas de recarga.

Já no caso das imagens RADARSAT, como não há interferência atmosférica e a

interferência antrópica não é tão bem destacada quanto nas imagens Landsat, a extração

de lineamentos, tanto visual quanto automática, não fica muito prejudicada, podendo ser

usado como um dado confiável. Outro dado importante, que pode ser extraído do

RADARSAT é o DEM, que marca bem a topografia do terreno.

De um modo geral, foi demonstrado neste Capítulo diferentes tipos de imagens

(Landsat e RADARSAT), e quais as principais informações que podem ser obtidos das

mesmas, na pesquisa por água subterrânea em terrenos cristalinos. É importante saber
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quais imagens devem ser utilizadas para uma determinada área, e quais os dados que

podem ser extraídos com maior confiabilidade, dependendo do tipo e qualidade da

imagem.
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9.2.2- NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX - NDVI

O índice de vegetação corresponde ao número gerado pela combinação de bandas

em sensoriamento remoto que podem estar relacionadas com a quantidade e o tipo de

vegetação existente no terreno. Para a imagem Landsat TM o NDVI utilizado é igual a:

NDVI= (Banda 4 – Banda 3)/(Banda 4 + Banda 3)

O NDVI é um índice de vegetação que pode ter sua variação de 0 a infinito.

 Na área de Santo Antonio foi obtido o índice o NDVI e posteriormente feita sua

reclassificação para um range de 0-5, onde a concentração de vegetação aumenta de 0 a

5. O valor maior é representado na imagem em branco (Figura 9.11), principalmente ao

longo dos riachos.

É importante para hidrogeologia a determinação deste índice, pois indica lugares

com maior concentração de vegetação (muitas vezes não distinguidas utilizando apenas

as composições de bandas em RGB).
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9.3- IMAGEM RADARSAT

O termo Radar (Radio Detection and Ranging) tem sido utilizado de forma

genérica para classificar os sistemas que operam na faixa de freqüência de microondas

(Chuvieco 1990). A crescente utilização da técnica de imageamento por microondas

deve-se às características próprias do sistema imageador, em que a região espectral de

operação permite a alta transmissão das ondas eletromagnéticas na atmosfera

independente da iluminação solar, mesmo quando a atmosfera se apresenta nublada ou

durante precipitações pluviométricas, podendo assim gerar imagens sob condições

atmosféricas mais adversas.

Este foi um dos fatores importantes na escolha de imagens de Radarsat para uma

das áreas de estudo (Área 1 – Região de Santo Antônio). Por se localizar próxima à costa,

esta é uma área com grande cobertura de nuvens, como observado nas figuras anteriores

referentes à imagens Landsat 5-TM da região de Santo Antônio, o que prejudica a sua

interpretação.

Os sistemas radar também possuem as vantagens de serem independentes de

iluminação solar (realização de imageamento noturno), maior penetração na superfície, e

sensibilidade a variações de morfologia e rugosidade superficial do terreno.

Os radares imageadores são denominados de “radares de visada lateral”, devido à

utilização de uma geometria própria para o imageamento. Podem ser de dois tipos:

Sistema Radar de Abertura Real (SLAR) e Sistema Radar de Abertura Sintética (SAR).

Para se adquirir uma melhor resolução azimutal nas imagens de radar é necessário

a utilização de antenas mais longas ou menor altitude da plataforma do sistema de

imageamento. Para solução da questão, a engenharia de radar desenvolveu uma

sofisticada técnica que permite a criação de uma antena virtual a partir de uma sucessão

de sinais recebidos por uma antena real, ao longo da linha de vôo. Esta antena virtual é

chamada “antena de abertura sintética”, formando a base do sistema SAR (RADARSAT).
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9.3.1- O MODELO NUMÉRICO DE TERRENO (MNT) OU MODELO

DIGITAL DE ELEVAÇÃO (DEM - DIGITAL ELEVATION MODEL)

Um Modelo Numérico de Terreno, geralmente chamado de MNT ou DEM, é o

dado resultante da reconstrução com ferramentas computacionais e representação

artificial da altimetria de uma região selecionada. A altimetria é gerada e usada

geralmente utilizada sob forma de uma grade regular de pontos, ou seja, um arquivo

raster onde o valor digital corresponde ou é proporcional à média da altimetria da célula

que ele representa. O tamanho da célula representada é a resolução do MNT.

9.3.1.1- DEM GERADO POR INTERFEROMETRIA RADAR SAR

(SYNTHETIC APERTURE RADAR)

Um DEM pode ser gerado por técnicas de interferometria usando dados RADAR

SAR (Toutin 1999). As imagens usadas são geralmente selecionadas de um par

adquirido em sequência imediata, com datas de aquisição de 1 (um) dia entre passagens

sucessivas do ERS-1 e ERS-2, para conseguir maior precisão de altimetria. Quando não

há disponibilidade de imagens ERS, o par de imagens utilizadas pode ter sido gerado pelo

mesmo satélite e sensor, com uma diferença de datas de no máximo 35 dias; neste caso, a

precisão final do produto irá sofrer alguma degradação na parte da altimetria.

A metodologia utilizada na geração do DEM foi baseada na radargrametria com o

uso de imagens Standard do satélite canadense RADARSAT, com ascendente adquirida

em 03/02/2001 e descendente adquirida em 07/02/2001 (Figuras 9.12a e 9.12b,

respectivamente). O sucesso da geração do DEM depende de uma correção geométrica

rigorosa (a orto-retificação) das imagens. O trabalho enfocou a geração do DEM da área

de Santo Antônio (Figura 9.13), com imagens tratadas via programa OrthoEngine (PCI

Geomatics), em abordagem radargramétrica (estereoscopia de radar).
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Em adição, foi investigada a potencialidade da geração de curvas topográficas que

pudessem complementar as cartas topográficas já existentes na região, com escala de 1:

100.000 e curvas de nível eqüidistantes de 40m (Figura 9.14). Através da combinação de

DEM (reconstituição tridimensional do relevo), de produtos integrados RADARSAT e de

dados topográficos disponíveis em cartas topográficas convencionais (SUDENE), foram

geradas curvas topográficas com eqüidistância de 40m (figura 9.15) e de 20m (para

mostrar um maior detalhe, Figura 9.16). A estratégia proposta para este objetivo prioriza

o uso de informações planialtimétricas de boa qualidade, com o uso de pontos de controle

do terreno (GCPs), de maior acurácia planialtimétrica, adquiridos de medições com GPS

(Ground Position Systems).

A abordagem foi baseada no pacote OESE v. 6.3, do programa PCI Geomatics.

Neste processo foi utilizado um modelo geral para geração de DEMs,  que tem como

requisitos o uso de um número considerável de GCPs e de pontos de amarração (Tie-

Points), entre as imagens.

9.4- FILTRAGEM E EXTRAÇÃO DOS LINEAMENTOS

A utilização de lineamentos no estudo de águas subterrâneas foi introduzido por

Lattman (1958) e Lattman e Parizek (1964), usando fotografias aéreas para identificar

feições lineares que pudessem explicar a alta produtividade de poços em terrenos

carbonáticos. Seguindo o exemplo destes trabalhos, vários autores tentaram identificar

reservas de água subterrânea em terrenos cristalinos, baseados em feições lineares em

vários tipos de mapas e imagens de satélite (Greenbaum, 1992; Mabee et al., 1994, e

outros). Os lineamentos têm sido comumente interpretados como sendo a expressão

superficial de fraturas com possibilidade de acúmulo de água. Os resultados destes

estudos não demonstraram uma boa correlação entre fraturas interpretadas e acúmulo de

água em subsuperfície.
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Para realmente ter uma boa correlação entre água subterrânea e fraturas no

cristalino, é preciso mais do que identificar zonas fraturadas em imagens de sensores

remotos ou em campo. É necessário diferencia,r nas interpretações das imagens orbitais e

de fotografias aéreas, o lineamento dúctil e o lineamento frágil; correlacionar estes

lineamentos com o arcabouço neotectônico, tentando relacionar as principais direções de

abertura recentes com uma maior/menor probabilidade de acúmulo de água; destacar

feições nas imagens orbitais que possam estar indiretamente relacionadas com a presença

de água subterrânea. Acredita-se que este trabalho mais minucioso, de compilar vários

fatores, aumente a possibilidade de caracterização de reservas de água subterrânea

associadas a aqüíferos fraturados.

Na presente Tese, diversas metodologias foram desenvolvidas para a extração dos

lineamentos nas imagens orbitais.

Nos procedimentos de realce e detecção por filtragem direcional dos elementos

lineares de alta freqüência nas imagens, foi dada ênfase aos lineamentos relativos aos

elementos da deformação frágil (falhas e fraturas). Este trabalho consistiu na

classificação dos lineamentos extraídos identificadoscomo estruturas frágeis, com base

nas características intrínsecas a esta classe de lineamentos: (a) maior extensão dos

segmentos individuais, (b) orientação retilínea, (c) distribuição descontínua, (d) padrões
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paralelos a ortogonais, (e) ausência de inflexões num único feixe, (f) comportamento

interseccional, e (g) caráter interceptor independente litologia.

No tratamento digital para detecção de lineamentos foram testados vários filtros na

banda 5, com destaque para o Sobel (matriz 3x3) e Sobel (matriz 5x5), seguindo a

metodologia empregada por Amaro (1998) para destaque desses lineamentos em terrenos

de clima semi-árido.

Os filtros Sobel correspondem a uma variedade de filtros direcionais simétricos

onde as posições mais próximas do pixel central da matriz de convolução interferem no

resultado com peso superior àqueles nas extremidades, ajustando as variações discretas

do gradiente nas direções horizontal, vertical e diagonal (Abdou e Pratt 1979). Estes

filtros têm a vantagem de aliviarem os efeitos do incremento do ruído causado pelos

cálculos das derivadas propiciando tanto o realce quanto o alisamento da imagem (Amaro

1998) e estão representados abaixo:
Sobel (3x3)

     (a)

     (a)

     (b)

     (b)

     (c)

     (c)

     (d)

     (d)

Sobel (5x5)

         

-1  -2  -1

 0   0   0

 1   2   1

-1   0   1

-2   0   2

-1   0   1

1    2   0

2    0  -2

0   -2  -1

0   -2  -1

2    0  -2

1    2   0

 1   2    3   2   1

 1   3    4   3   1

 0   0    0   0   0

-1  -3  -4  -3  -1

-1  -2  -3  -2  -1

 0   1    2   2   3

-1   0    3   4   2

-2  -3    0   3   2

-2  -4  -3  -0   1

-3  -2  -2  -1   0

-1  -1   0   1   1

-2  -3   0   3   2

-3  -4   0   4   3

-2  -3   0   3   2

-1  -1   0   1   1

-3  -2  -2  -1  0

-2  -4  -3   0   1

-2  -3   0   3   2

-1   0    3   4   2

0    1   2   2   3

Os filtros de (a) a (d) destacam as estruturas na direção definida pelo alinhamento

dos zeros, com o aspecto de iluminação dado pela simetria entre os valores positivos e

negativos, onde o sentido da iluminação tem origem no lado onde estão os valores

negativos da matriz (“posição da fonte”).

A aplicação de filtragens direcionais apresentou bons resultados, no que diz

respeito ao realce de estruturas que não tinham sido identificadas na imagem não filtrada.

No entanto, devido à escala das imagens, só foi possível identificar lineamentos
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regionais, que podem não ter correspondência com as fraturas que determinam a

produtividade de um poço, em menor escala. Assim, é importante um trabalho posterior

de detalhe, com fotografias aéreas e análise estrutural de afloramentos.

No procedimento de identificação e caracterização dos lineamentos, foram

utilizados dois métodos:

(a) Extração de lineamentos visual;

(b) Extração de lineamentos automática.

A extração dos lineamentos visualmente foi feita após a filtragem das imagens,

utilizando filtros que melhor destacam feições lineares. Este procedimento foi realizado

nas imagens de Landsat 5-TM, imagens de RADARSAT ascendente e descendente, e

fotografias aéreas (descritas no Capítulo 8) das regiões de Santo Antônio e Santa Cruz. Já

a extração automática dos lineamentos foi feita apenas nas imagens orbitais do Landsat 5-

TM e RADARSAT ascendente e descendente, da região de Santo Antônio.

9.4.1- EXTRAÇÃO VISUAL DE LINEAMENTOS

No procedimento de extração visual dos lineamentos, foi adotado o método inicial

de filtragem das imagens (Amaro 1998) para destaque das estruturas.

Para aplicação dos filtros nas imagens de Landsat 5-TM e fotografias aéreas, foi

utilizado o programa ER-Mapper v.5.5, onde foram testados vários filtros e escolhido o

que melhor realçasse as estruturas lineares, no caso os filtros direcionais Sobel 3x3. Os

filtros foram aplicados após obtido um zoom nas imagens, buscando um melhor detalhe

das estruturas. O traçado dos lineamentos foi feito no programa Corel Draw 7.0, sempre

procurando correlacionar os lineamentos observados com o local onde os poços estavam

perfurados e as estruturas observadas em campo.

As Figuras 9.17a e 9.17b, 9.18a e 9.18b e 9.19a e 9.19b, representam imagens de

Landsat 5-TM filtradas e com extração visual de lineamentos, de áreas próximas aos

municípios de Santo Antônio, Nova Cruz e Santa Cruz.

Na Figura 9.17a foi utilizado o filtro Sobel 3x3 para destacar estruturas em todas

as direções e em seguida traçados os lineamentos (Figura 9.17b). Observa-se que alguns

lineamentos coincidem com os locais de perfuração dos poços. No Capítulo 8 estes poços
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foram representados em escala de campo, mostrando sua produtividade com relação aos

lineamentos e fraturas observados.

Na Figura 9.18a foi utilizado o filtro direcional NE para destacar lineamentos,

principalmente na direção NW. Alguns dos lineamentos NW destacados (Figura 9.18b)

coincidem com o local de perfuração dos poços analisados. Neste caso, a diferença de

produtividade destes poços é explicada pelo padrão de fraturamento em escala de

afloramento (ver Capítulo 8).

Na Figura 9.19a foi utilizado filtro direcional N-S para destacar principalmente

lineamentos E-W, que pudessem estar relacionados com as produtividades dos poços

analisados. Estes lineamentos E-W foram destacados (Figura 9.19b). Todavia devido à

escala da imagem, mais uma vez não foi possível relacionar a produtividade dos poços

com um lineamento único observado na imagem.
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As Figuras 9.20a e 9.21a representam o resultado da extração visual de

lineamentos dúcteis e frágeis, respectivamente, de imagens de Radarsat da região de

Santo Antônio. Um trend principal NE está bem marcado na Figura 9.20a, coincidindo

com o trend dúctil regional também observado no diagrama de roseta (Figura 9.20b). No

mapa de lineamentos obtido a partir das fotografias aéreas (ver Capítulo 8), observa-se

que este trend NE também é bem marcado, identificando mais uma vez o trend dúctil da

região. Já a Figura 9.21a apresenta lineamentos em todas as direções, com trends

principais NE, NW e E-W, também observados no diagrama de rosetas de lineamentos

frágeis (Figura 9.21b). De uma maneira geral é difícil correlacionar os poços e suas

produtividades, apenas analisando estes mapas de lineamentos regionais.

9.4.2- EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE LINEAMENTOS

No procedimento de extração automática dos lineamentos, foram tratadas apenas

as imagens orbitais de Landsat 5-TM e RADARSAT da área de Santo Antônio. Foram

utilizandos os programas PCI v.7.0 para a filtragem e extração automática dos

lineamentos, e ArcView GIS 3.2 para separação das direções dos lineamentos e geração
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de diagramas de roseta.

Na primeira etapa foram aplicados filtros para melhor destacar os lineamentos. O

filtro de melhor destaque foi o Sobel 5x5, que foi aplicado em todas as direções, N-S, E-

W, NE-SW, NW-SE, destacando várias estruturas, seguindo a metodologia proposta por

Desjardins et al. (2000). Na imagem do DEM obtido a partir do Radar, foi aplicado

apenas um filtro de média. Depois de obtidos os lineamentos automaticamente, estes

foram separados segundo direções preferenciais N-S, E-W, NW e NE, representadas na

Figura 9.22, para ter noção da orientação principal dos lineamentos em cada imagem.
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DIREÇÕES DOS LINEAMENTOS

N-S: 0-20

         160-180

E-W:70-110

NW: 110-160

NE:20-70

Figura 9.22- Direções dos lineamentos (N-S, E-W, NW e NE)
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9.4.2.1- EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM LANDSAT 5-TM

Na imagem Landsat 5-TM foi aplicado o filtro Sobel 5x5 nas direções N-S, E-W,

NE-SW, NW-SE, destacando estruturas em todas as direções. Em seguida foi feita a

extração automática dos lineamentos na imagem já filtrada (Figura 9.23a). É importante

notar o “emaranhado” de lineamentos obtidos. Isto se deve à grande interferência

antrópica (bem visível na imagem Landsat) e a presença de nuvens e sombras de nuvens.

Neste caso, a extração de lineamentos automática é prejudicada por delimitar além das

estruturas lineares geológicas, as cercas, estradas, plantações, nuvens e sombras de

nuvens. Mesmo fazendo uma “limpeza” destes falsos lineamentos, é difícil obter um

resultado confiável. O diagrama de roseta (Figura 9.23b) apresenta lineamentos em todas

direções, com direção N-S preferencial. No entanto, numa análise isolada este não seria

um dado confiável.
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9.4.2.2- EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM DE RADAR

Nas imagens de radar ascendente e descendente, foi aplicado o filtro Sobel 5x5 nas

direções N-S, E-W, NE-SW, NW-SE, destacando estruturas em todas as direções. Em

seguida foi feita a extração automática dos lineamentos nas imagens já filtradas (Figuras

9.24a e 9.25a). Os resultados obtidos nas duas imagens (ascendente e descendente) são

semelhantes.

Aqui, a extração automática dos lineamentos já pode ser mais confiável do que

aquela obtida a partir da imagem Landsat. No caso das imagens de radar, a interferência

antrópica não é bem destacada quanto na imagem Landsat; além disto, a imagem de radar

não sofre interferência atmosférica, como a presença de nuvens. Neste caso, alguns falsos

lineamentos, como cercas e estradas, podem ser eliminados manualmente; no entanto este

trabalho nem sempre será 100% eficiente.

Os diagramas de roseta (Figuras 9.24b e 9.25b) representam as principais direções

dos lineamentos das imagens de radar ascendente e descendente, respectivamente.

Observa-se nestes diagramas um trend principal N-S, bastante destacado.

Em campo (principalmente próximo à região de Serrinha), este fraturamento N-S é

bastante expressivo, porém com características de fraturas fechadas, no tocante ao

condicionamento neotectônico. Outra característica destas fraturas N-S é que elas

geralmente ocorrem paralelas, sem interconexão com outras fraturas, o que dificulta o

fluxo e acúmulo de água subterrânea.

Nascimento da Silva (em comunicação verbal), com dados aerogeofísicos da

região de Serrinha, observou que apesar do fraturamento N-S ser bastante evidente em

campo, o mapa de condutividade com freqüência de 4.500 Hz (uma profundidade de

investigação intermediária) não mostra anomalias nesta direção, o que parece indicar que

o fraturamento N-S é fechado, sem água percolando.

De um modo geral, observa-se que os poços não produtivos geralmente estão em

locais onde há uma menor densidade de lineamentos, locais que não seriam favoráveis.

Neste caso, os melhores locais para perfuração dos poços seriam os que tivessem uma

maior densidade de lineamentos, onde posteriormente se faria um trabalho de detalhe.
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No DEM obtido a partir da imagem de radar, foi aplicado um filtro de alisamento

(filtro de média) e em seguida feita a extração automática dos lineamentos (Figura 9.26a).

O DEM, por ser uma imagem gerada a partir de duas imagens de radar

representando a topografia do terreno, não apresenta nenhuma interferência da ação

antrópica, como cercas, estradas e plantações, nem mesmo interferência atmosférica, por

ser gerado a partir de imagem de radar. Neste caso os lineamentos gerados

automaticamente são bem confiáveis. No caso da área de estudo eles representam, na sua

maioria, a topografia e a atividade dúctil na região.

O diagrama de roseta (Figura 9.26b) apresenta uma direção preferencial NE, que

coincide com o trend dúctil regional.

9.5- DISCUSSÕES

A função básica da interpretação de produtos de sensores remotos é a análise de

amplas áreas e a delimitação daquelas regiões com potencialidade hidrogeológica mais

elevada.

Na análise destes produtos, correlacionar única feição observada na imagem com o

acúmulo de água subterrânea é uma tarefa complexa devido à escala da mesma. Na escala

de locação do poço, as estruturas observadas podem não necessariamente corresponder

aos lineamentos de maior tamanho, extraídos da imagem. Desta forma, o que se deve

fazer é retirar o máximo de informação possível da imagem (p.ex., vegetação, solo,

aluviões, etc.) e integrá-las. A partir daí, podem ser delimitadas áreas com maior

probabilidade de acúmulo de água, para um posterior detalhamento. Nesta extração de

informações e delimitações de áreas, deve-se levar em consideração o tipo e qualidade da

imagem.

Na imagem Landsat, p. ex., deve ser observado se existe uma grande quantidade

de nuvens e interferência antrópica, pois isto irá mascarar algumas feições de interesse.

Também pode ocorrer enganos na correlação de feições nas imagens, com estruturas

geológicas. Isto freqüentemente ocorre na extração visual de lineamentos, onde cercas e

estradas podem ser confundidas com lineamentos geológicos.
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Na extração automática de lineamentos em imagens Landsat, cercas, estradas e

nuvens, se confundem com os lineamentos geológicos. Neste caso, esta técnica não traz

resultados confiáveis neste tipo de imagem. Por outro lado, as imagens Landsat podem

destacar feições através de composições de bandas em RGB e razões de bandas (como o

NDVI), que podem estar relacionadas com a presença de água subterrânea, como é o caso

do destaque da vegetação, que indiretamente indica zonas com maior umidade e,

conseqüentemente, maior acúmulo de água em subsuperfície. É importante também na

delimitação de coberturas sedimentares e aluviões, que servem como zonas de recarga.

Já no caso das imagens RADARSAT, como não há interferência atmosférica e a

interferência antrópica não é tão bem destacada quanto nas imagens Landsat, a extração

de lineamentos, tanto visual quanto automática, não fica muito prejudicada, podendo ser

usado como um dado confiável. Outro dado importante, que pode ser extraído do

RADARSAT é o DEM, que marca bem a topografia do terreno.

De um modo geral, foi demonstrado neste Capítulo diferentes tipos de imagens

(Landsat e RADARSAT), e quais as principais informações que podem ser obtidos das

mesmas, na pesquisa por água subterrânea em terrenos cristalinos. É importante saber
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quais imagens devem ser utilizadas para uma determinada área, e quais os dados que

podem ser extraídos com maior confiabilidade, dependendo do tipo e qualidade da

imagem.
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CAPÍTULO 10 - DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Desde a década de sessenta, postula-se que a acumulação de água subterrânea em

terrenos cristalinos ocorre ao longo de zonas fraturadas (o clássico modelo Riacho-

Fenda). Esta metodologia de locação de poços é amplamente utilizada por parte de

profissionais autônomos, empresas privadas e agências governamentais. Embora a

utilização deste modelo seja válida, muitos dos conceitos estruturais envolvidos precisam

ser reavaliados e atualizados, incluindo novos modelos de acumulação de água

subterrânea, os quais foram discutidos nesta Tese. É preciso que os órgãos e empresas

atuantes no setor compreendam que avanços metodológicos requerem a aquisição e

prática de novos conhecimentos ou ferramentas de trabalho.

O problema aqui explorado considerou alguns aspectos:

O grande avanço ocorrido na compreensão dos processos de deformação ao

longo das duas últimas décadas, incluindo o contexto tectônico e relações

cronológicas;

O papel de controle que deve ser exercido pelos sistemas de tensões

neotectônicos, atuando em condições superficiais ou muito rasas na crosta,

em consonância com o fato de que a migração e acumulação da água

explotável é um processo geologicamente muito recente, em pleno curso.

No decorrer do trabalho foram constatadas dificuldades quanto à

qualidade/utilidade dos arquivos de dados (fichas de poços), o que impossibilitou fazer

um trabalho estatístico no atual processo de reavaliação. Em substituição, foi feita uma

abordagem a partir da seleção de áreas nas quais havia baterias de poços com

produtividade distinta, aliados à presença de afloramentos nas vizinhanças imediatas.

Assim, foi realizado um estudo bem detalhado de casos partindo de um arcabouço

regional, utilizando imagens orbitais e fotografias aéreas, até o estudo detalhado de

campo, fazendo uma avaliação estrutural e neotectônica dos vários alvos escolhidos.
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Concomitantemente a este processo, foram testados alguns métodos geofísicos,

terrestres e aéreos, trabalho que envolve outros alunos e pesquisadores do Programa de

Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, da UFRN.

Na análise estrutural, foram reavaliados os conceitos atualmente utilizados na

locação de poços (Riacho-Fenda) e trabalhados novos modelos (Calha Elúvio-Aluvionar

e Bolsões de Intemperismo), fortalecendo o emprego de dados geológicos e a

incorporação de modelos 3-D da geometria de sistemas de juntas e zonas de falha, sua

cinemática e evolução cronológica. É também conferida importância ao contexto de

denudação e conseqüente descompressão do terreno, induzindo formação de novas

fraturas (em especial de baixo ângulo), reativação das estruturas pré-existentes e criação

de zonas permo-porosas através de efeitos de intemperismo sobre as rochas e seus vários

tipos de descontinuidades.

A análise do arcabouço neotectônico permitiu identificar campos de tensões em

geral condicionados por eixos de compressão E-W e distensão N-S. Esta configuração

tectônica acarreta no funcionamento atual das estruturas E-W com cinemática

distensional (maior potencial hidrogeológico) e estruturas N-S com tendência

contracional (menor potencial hidrogeológico). As estruturas NW e NE, em princípio de

potencial intermediário, funcionam atualmente com cinemática transcorrente e, nesse

contexto, podem ser também favoráveis pelo aspecto das múltiplas conexões com

fraturas de segunda ordem. É importante ressaltar que mesmo as fraturas com maior

tendência à abertura, caso das fraturas E-W, precisam estar interconectadas com outros

sistemas para aumentar a porosidade e a permeabilidade nas zonas de interseção. Em

subsuperfície, a percolação de água pode conduzir à formação dos bolsões de

intemperismo. As fraturas que ocorrem em arranjos paralelos e não se interconectam têm

o seu potencial de armazenamento de água subterrânea essencialmente condicionado pela

sua extensão em subsuperfície, em especial nas zonas mais intemperizadas. É importante

ressaltar que a foliação (em especial quando sua orientação é adequada face ao campo de

tensões neotectônico) também pode funcionar na canalização e retenção de água, quando

estes planos (e em decorrência, todo um volume de rocha) encontram-se intemperizados.

A análise de produtos de sensores remotos orbitais (imagens RADARSAT e

Landsat 5-TM) e aéreos (fotografias aéreas) auxiliou no estudo de amplas regiões e na

delimitação das áreas com maior potencial hidrogeológico. Considerando que a locação
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de poços em terrenos cristalinos obedece a uma escala de maior detalhe, o trabalho com

imagens orbitais representa uma primeira fase, “regional”, a partir da qual áreas

selecionadas devem ser objeto de posterior detalhamento do seu potencial hidrogeológico

com emprego de fotografias aéreas e, em seguida, estudo de campo. No tocante ao

conceito de lineamentos, é importante ressaltar que a expressão dessas estruturas é

variável e dependente da escala de observação. Um lineamento relacionado a uma

estrutura frágil, traçado em imagem orbital, pode corresponder a um padrão segmentado

quando re-examinado em fotografia aérea (ou seja, numa escala maior); em campo, o

lineamento pode corresponder a uma rede de fraturas, com orientação paralela ou em

baixo ângulo (equivalentes a fraturas R e P, no caso de transcorrências), ou mesmo em

orientação oblíqua (fraturas T e R´ nas transcorrências, por exemplo).

Através de técnicas de sensoriamento remoto, podem ser utilizados diferentes tipos

de tratamentos, tanto nas imagens orbitais como nas fotografias aéreas.

Diversos tratamentos foram testados nas imagens orbitais, para destacar feições

que pudessem estar relacionadas com o acúmulo de água subterrânea. Os tratamentos são

direcionados à detecção de zonas úmidas, coberturas sedimentares e aluviões, bem como

à detecção e discriminação de lineamentos. Foram testadas várias combinações tais como

transformações em RGB, razões de bandas (NDVI), filtragens e extração de lineamentos.

A delimitação de lineamentos nestes tipos de imagens sofre restrições devido à

escala dos produtos geralmente disponíveis e/ou de mais baixo custo. No entanto, sua

utilização é importante na delimitação de zonas onde ocorre uma maior densidade de

lineamentos atribuídos a estruturas frágeis, as quais devem ser objeto de um posterior

trabalho de detalhe. Também com o objetivo de melhor caracterizar os fotolineamentos,

foram escanerizadas e georreferenciadas todas as fotografias aéreas onde estão

localizados os poços visitados em campo; foram então aplicados filtros, direcionais e

Sobel 3x3, que foram os que melhor realçaram as estruturas vistas nas imagens. Neste

caso, também existe a possibilidade de trabalhar com zoom, obtendo um maior detalhe da

região e melhorando a identificação dos lineamentos que podem estar relacionados com

fraturas e acúmulo de água.

Nas imagens orbitais, os filtros que melhor realçaram as estruturas foram os Sobel

3x3 e Sobel 5x5. Esses filtros foram utilizados tanto extração visual quanto automática de
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lineamentos, sendo que esta última foi utilizada como teste, apenas na área de Santo

Antônio.

Os resultados mostraram que em imagens Landsat, que sofrem interferência

atmosférica e antrópica, a extração de lineamentos fica prejudicada, principalmente na

extração automática. Já nas imagens de radar, que não sofrem interferência atmosférica e

são menos influenciados pela interferência antrópica (comparando com as imagens

Landsat), os resultados das extrações de lineamentos, tanto visuais quanto automáticos,

são confiáveis.

As composições de bandas em RGB, que obtiveram melhores resultados nas

imagens Landsat 5-TM, foram:

A composição RGB – 432, que auxiliou na detecção de zonas úmidas

através da identificação da vegetação; esta composição apresentou um bom

contraste entre áreas cobertas e solo exposto;

A composição RGB – 541 apresentou uma maior sensibilidade à

morfologia do terreno, permitindo observações mais detalhadas sobre a

rede de drenagem;

A composição RGB – 532 foi importante na identificação de corpos de

água, coberturas arenosas e discriminação litológica.

A utilização do NDVI (índice de vegetação) é importante no destaque de áreas

com vegetação mais densa, já que indiretamente este fator está relacionado com zonas de

maior umidade e, conseqüentemente, maior acúmulo de água em subsuperfície.

Apesar das imagens orbitais utilizadas mostrarem restrições no trabalho de locação

de poços, devido à sua pequena escala, por outro lado elas permitem tratamentos

computacionais que podem, ao menos em parte dos casos, realçar algumas feições que

podem estar relacionadas com a água subterrânea. Desta forma, seria possível delimitar

áreas com maior favorabilidade de acúmulo de água, como auxílio no planejamento de

locações de poços de água, avaliando fatores como lineamentos, coberturas e umidade.

Salvo com futura evolução no fator custo, as fotografias aéreas ainda representam a

ferramenta de maior utilidade no processo de locação de um poço.
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Com relação aos aspectos práticos/prospectivos, é necessário testar a metodologia

desenvolvida com locações de poços, incluindo a participação e discussão com os

hidrogeólogos. É importante ressaltar a interdisciplinaridade do tema, especialmente

quando visualizada a contribuição da geofísica na seleção e caracterização de alvos, bem

como na questão da qualidade da água subterrânea em terrenos cristalinos, assuntos que

pela amplitude não foram objeto de consideração nesta Tese.





Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

186

REFERÊNCIAS

A

Alheiros, M.M.; Lima filho, M.F. e Monteiro, F.A.J. 1988. Sistemas deposicionais da

Formação Barreiras no Nordeste Oriental. In: SBG, Congresso Brasileiro de

Geologia, 35, Belém, Anais, 2: 753-760.

Almeida, F.F.M; Hasui, Y; Brito Neves, B.B. e Fuck, R.A. 1977. Províncias estruturais

brasileiras. In: SBB/Núcleo Nordeste, Simpósio de Geologia do Nordeste, 7,

Campina Grande/PB, Atas, 363-391.

Amaral, C.A. 2000. Correlação entre contexto morfoestrutural e sismicidade nas regiões

de João Câmara e São Rafael (RN). Departamento de Geologia, Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Dissertação de Mestrado, 80p.

Amaro, V.E. (1998). Análise conjunta de dados Geológicos, geofísicos, sensoriamento

remoto, do setor extremo Nordeste da Província Borborema, Nordeste do Brasil, com

ênfase nas Zonas de Cisalhamento Dúcteis Neoproterozóicas. Universidade de São

Paulo, São Paulo/SP, Tese de Doutorado, 397p.

Araripe, P.T. e Feijó, F.J. 1994. Bacia Potiguar. Boletim de geociências da PETROBRAS,

8(1): 127-141.

Archanjo, C.J. e Salim, J. 1986. Posição da Formação Seridó no contexto estratigráfico

regional (RN/PB). In: SBG/Nordeste, Simp. Geol. NE, 12, João Pessoa, Atas, 270-

281.

Archanjo, C. J. 1988. A deformação constriccional nos conglomerados da Faixa Seridó.

In: Cong. Bras. Geologia, 35, Belém, Anais, 5: 2240-2247.

Assumpção, M. 1992. The regional intraplate stress field in South America. Journal

Geophysical Research, 97(138): 11889-11903.

B

Banks, D.; Odling, N.; Skarphagen, H. e Rohr-Torp, E. 1996. Permeability and stress in

crystalline rocks. Terra Nova, 8: 223-235.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

187

Benevenuto, F.S. e Contente, L.A. 1981. Uso potencial da terra: relação uso atual – uso

potencial das folhas SB. 24/25 Jaguaribe/Natal. In: Projeto RADAMBRASIL, Rio de

Janeiro, MME, 23: 620-706.

Berrocal, J.; Assumpção, M.; Antezana, R.; Dias Neto, C.M.; Ortega, R.; França, H. e

Veloso, J.A.V. 1984. Sismicidade do Brasil. São Paulo, IAG/USP/CNEN, 320p.

Bertani, R.T.; Costa, I.G. e Matos, R.M. D. 1990. Evolução tectono-sedimentar, estilo

estrutural e “habitat” do petróleo da Bacia Potiguar emersa. In: Raja Gabaglia, G.P. e

Milani, E.J. (ed.), Bacias sedimentares. PETROBRAS, 291-309.

Bertrand, J. M. e Jardim de Sá, E. F. 1990. Where are the Eburnian-Transamazonian

collisional belts? Canadian Journal of Earth Sciences, 27: 1382-1393.

Bezerra, F.H.R.; Saadi, A.; Moreira, J.A.M.; Lins, F.A.P.L.; Nogueira, A.M.B.; Macedo,

J.W.P.; Lucena, L.F.e Nazaré, D. 1993. Estruturação Neotectônica do Litoral de

Natal-RN, Com Base na Correlação Entre Dados Geológicos, Geomorfológicos e

Gravimétricos. In: Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos, 4, Belo Horizonte-MG,

Anais, 12: 317-321.

Bezerra, F.H.R.; Accioly, P.C.V.; Machado, M.F.; Duarte, M.I.M.; Araújo, M.A.T e;

Amaro, V.E. 1994. Correlação preliminar entre estruturas do embasamento cristalino

e da faixa sedimentar costeira oriental do RN/PB. In: SBG, Congresso Brasileiro de

Geologia, XXXVIII, Balneário de Camboriú-SC, Bol. Resumos expandidos, 562-563.

Bezerra, F.H.R.; Lima Filho, F.P.; Amaral, R.F.; Caldas, L.H.O. e Costa Neto, L.X. 1998.

Holocene coastal tectonics in NE Brazil. Coastal Tectonics, 146: 279-293.

Bezerra, F.H.R.1998. Neotectonics in Northeastern Brazil. Univ. College London, PhD

Thesis, 208p.

Bezerra, F.H.R.; Amaro, V.E.; Vita-Finzi, C. e Saadi, A. 2001. Pliocene-Quaternary fault

control of sedimentation and coastal plain morphology in NE Brazil. Journal of South

American Earth Sciences, 14: 61-75.

Branner, J.C. 1902. Geology along the Pernambuco coast south of Recife. Washington,

Bull. Geol. Soc. America, 13: 58-92. In: Campos e Silva, A. 1965. O Grupo barreiras

na região de Natal. Natal, Instituto de Antopologia Câmara Cascudo 4p.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

188

Brito Neves, B.B. 1983. O mapa geológico do Nordeste Oriental do Brasil, escala

1:100.000. Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP,

Tese de Livre Docência, 177p.

C

Caby, R. 1989. Precambrian terranes os Benin-Nigéria and Northeast Brazil and the late

Proterozoic South Atlantic fit. In: Dallmeyer, R. D. Terranes in the Circum-Atlantic

Paleozoic orogens. Geol. Soc. Amer., spec. Pap., 230:145-158.

Caby, R.; Sial, A.N.; Arthaud, M.H. e Vauchez, A. 1991. Crustal evolution and the

brasiliano orogeny in NE Brazil. In: Dallmeyer, R.D. & Lecorché, J.P. (ed.) The west

African orogens and Circum-Atlantic correlatives. Springer, 373-397.

Caby, R ; Arthaud, M. H e Archanjo, C. J. 1995. Litoestratigraphy and petrostructural

characterization of supracrustal units in the Brasiliano Belt of Northeast Brazil:

geodynamic implications. Journal of South American earth Sciences. 8: 235-246.

Caldas, L.H.; Coriolano, A.C.; Dantas, E.P. e Jardim de Sá, E.F. 1997. Os beachrocks no

litoral do Rio Grande do Norte: potencial como marcadores neotectônicos. In:

SBG/NE, Simp. Geol. Nordeste, XVII, Fortaleza-CE, Atas, 369-374.

Caldas, L.H.O. 1998. Estudo Geológico e Geofísico da Falha de Carnaubais, Bacia

Potiguar – RN, e Implicações Neotectônicas. Departamento de Geologia,

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Dissertação de Mestrado,

89p.

Chuvieco, E. 1994. Fundamientos de Teledetección Espacial. Ediciones Rialp, Madrid,

449p.

Coriolano, A.C.F. 1996. Estudos Neotectônicos no Litoral e Interior do Rio Grande do

Norte. Depart. de Geologia, UFRN, Natal/RN, Relatório de Iniciação Científica, 13p.

Coriolano, A.C.F.; Jardim de Sá, E.F.; Cowie, P.A. e Amaral, C.A. 1997. Estruturas

frágeis no substrato da região de João Câmara (RN): correlação com a Falha Sísmica

de Samambaia ? In: SBG/NE, Simp. Geol. Nordeste, XVII, Fortaleza-CE, Atas, 325-

329.

Coriolano, A.C.F. 1998. Mapeamento Geológico-Estrutural ao Longo da Falha Sísmica

de Samambaia – João Câmara (RN). Departamento de Geologia, Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Relatório de Graduação, 85p.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

189

Coriolano, A.C.F.; Lucena, L.F.; Jardim de Sá, E.F. e Saadi, A. 1999. A deformação

quaternária no litoral oriental do Rio Grande do Norte. In: Simp. Nac. Est. Tect., VII,

Lençóis-BA, Bol. Res. Exp., 67-70.

Coriolano, A.C.F.; Jardim de Sá, E.F. e Nascimento da Silva, C.C. 2000. Structural and

neotectonic criteria for location of water wells in semi-arid crystalline terrains: a

preliminary approach in the eastern domain of Rio Grande do Norte State, Northeast

Brazil. Rev. Bras. Geoc. 30 (2): 350-352.

Costa, W.D. 1965. Análise dos fatores que influenciam na hidrogeologia do cristalino.

Rev. Águas Subterrâneas, 1 (4): 14-47.

Costa, W.D. e Salim, J. 1972. Aspectos Estruturais da Faixa Sedimentar Costeira na

Região de Natal (RN). In: Estudos Geológicos. Revisão Geológica da Faixa

Sedimentar Costeira de Pernambuco, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte. Recife,

departamento de Geologia/UFPE, p. 133- 143. (Série B, v. 2).

Costa, W.D 1986. Análise dos fatores que atuam no aqüífero fissural: área piloto dos

Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Instituto de Geociências, USP, São

Paulo/SP, Tese de Doutorado, 206p.

Costa, W.D. 1996. Rev. Águas Subterrâneas, 14: 63-84.

Costa, W.D. e Braz da Silva, A.B. 2000. Hidrogeologia dos meios anisotrópicos. In:

Feitosa, F.A.C. e Manoel Filho, J., (eds.) Hidrogeologia: conceitos e aplicações.

CPRM, LABHID-UFPE, 133-174.

Cremonini, O.A. 1993. Caracterização estrutural e evolução tectônica da área de

Ubarana, porção submersa da Bacia Potiguar, Brasil. Universidade Federal de Ouro

Preto, Ouro Preto, Dissertação de Mestrado, 143p.

Cremonini, O.A. e Karner, G.D.1995. Soerguimento termal e erosão na Bacia Potiguar

submersa e seu relacionamento com a evolução da margem equatorial brasileira. In:

SBG, Simpósio de Geologia do Nordeste, 16, Recife, Boletim, 14: 181-184.

Cruz, L.R. e Jardim de Sá, E.F. 2001. A continuidade norte da falha sísmica de

Samambaia: atividade neotectônica no alto de Touros, Bacia Potiguar. In: (SBG-NE),

Simp. Nac. Est. Tectônicos, 8, PE, Anais, 307-310.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

190

D

Dantas, E.L. 1997. Geocronologia U-Ph e Sm-Nd de terrenos arqueanos e

paleoproterozóicos do Maciço Caldas Brandão, NE do Brasil. Instituto de

Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, São Paulo. Tese de

Doutorado, 206p.

Dantas, E.L.; Hackspacher P.C.; Van Schmus, W.R. e Brito Neves, B.B. 1997.

Arcabouço crono-estratigráfico do Maciço Caldas Brandão – RN - Província

Borborema - NE do Brasil. In: SBG/NE, Simp. Geol. Nordeste, 17, Fortaleza-CE,

Resumo expandido, 20-23.

Dantas, E.L.; Hackspacher P.C.; Van Schmus, W.R. e Brito Neves, B.B. 1998. Archean

accretion in the São José do Campestre massif, Borborema Province, Northeastern

Brazil. Rev. Bras. Geoc., 28: 221-228.

Dantas, E.P. 1998. Gravimetria e Sensoriamento Remoto: Uma Aplicação ao Estudo da

Tectônica Recente entre Macau e São Bento do Norte (RN). Departamento de

Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN. Dissertação de

Mestrado, 98p.

Dawers, N.H. e Seeber, L. 1991. Intraplate faults revealed in crystalline bedrock in the

1983 Goodnow and 1985 Ardsley epicentral areas, New-York. Tectonophys. 186:

115-131.

Desjardins, R.; Iris, S.; Roy, D.W.; Lemieux, G.H. e Toutin, T. 2000. Éfficacité des

données de RADARSAT-1 dans la reconnaissance des lineaments: un bilan.

Canadian Journal of remote Sensing/Journal Canadien de Télédétection, 26(6): 537-

548.

Diniz Filho, J.B. 1999. Recursos Hídricos Subterrâneos no Médio e Baixo Curso da

Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim/RN. Universidade de São Paulo, São

Paulo/SP, Tese de Doutorado, 177p.

F

Feijó, F.J. 1994. Bacia de Pernambuco – Paraíba. In: Boletim de Geociências da

PETROBRAS, Rio de Janeiro, DEPEX, 8(1): 143-147



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

191

Feitosa, E.C. 1997. Plano estadual de recursos hídricos do Rio Grade do Norte – os

recursos hídricos subterrâneos. In: SRH-RN. HIDROSERVICE Engenharia Ltda,

Natal-RN. Relatório diagnóstico, (1): 96p.

Ferreira, J.A.M. 1967. Considerações sobre uma nova estratigrafia do Seridó. Eng.

Miner. Metal., 45(265): 25-28.

Ferreira, J.M. 1983. Sismicidade do Nordeste do Brasil. IAG/USP, São Paulo/SP,

Dissertação de Mestrado, 192p.

Ferreira, J.M.; Takeya, M.K.; Costa, J.M.; Moreira, J.A.M.; Assumpção, M.; Veloso, J.

A.V. e Pearce, R.G. 1987. A continuing intraplate earthquake sequence near João

Câmara – Northeastern Brazil preliminary results. Geophys. Res. Lett., 14: 1402-

1405.

Ferreira, J.M. 1997. Sismicidade e esforços no Nordeste do Brasil. IAG/USP, São

Paulo/SP, Tese de Doutorado, 126p.

Ferreira, J.M.; Oliveira, R.T.; Takeya, M.K. e Assumpção, M. 1998. Superposition of

local and regional stresses in Northeast Brazil: evidence from focal mechanisms

around the Potiguar marginal basin. Geophys. Jour. Int., 134: 341-355.

Fonseca, V.P. 1996. Estudo Morfo-Neotectônico na Área do Baixo Curso do Rio Açu

(Assu-Macau), Rio Grande do Norte. UFMG, Belo Horizonte-MG, Dissertação de

Mestrado. 109p.

Fonseca, V.P; Melo, F.T.L.; Bezerra, F.H.R; Amaral, R.F. e Amaro, V.E. 1997.

Mapeamento geológico-geomorfológico (1:250.000) do litoral oriental do estado do

Rio Grande do Norte: primeiros resultados. In: SBG/NE, Simpósio de Geologia do

Nordeste, 17, Fortaleza/CE, boletim de resumos, 15: 378-382.

Fortes, F. P. 1986. Mapa geológico da Bacia Potiguar (escala 1:100.000).

PETROBRAS/DEBAR/DINTER/SEBAT, 115p. (Relatório Interno).

Fortes, F. P. 1988. A origem da Bacia Potiguar como decorrência do Ciclo Tecto-

Orogênico Brasiliano. In: Cong. Bras. Geol., 35, Belém, Anais, 5: 2091-2106.

Françolin, J.B.L. e Szatimari, P. 1987. Mecanismo de rifteamento da porção oriental da

margem norte brasileira. Revista Brasileira de geociências, 17(2): 196-207.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

193

Jardim de Sá, E.F.; Matos, R.M.D.; Morais Neto, J.M.; Saadi, A. e Pessoa Neto, O.C.

1999. Epirogenia cenozóica na Província Borborema: síntese e discussão sobre os

modelos de deformação associados. In: Simp. Nac. Est. Tect., VII, Lençóis-BA, Bol.

Res. Exp., 58 - 61.

Jardim de Sá, E.F. 2000. O condicionamento de água subterrânea no cristalino fraturado:

reavaliação da abordagem estrutural. In: Cong. Mundial Integrado de Águas

Subterrânea, I, Fortaleza-CE, Cd-ROM.

L

Lattman, L.H. 1958. Technique of Mapping Geologic Fracture Traces and Lineaments on

Aerial Photographs. Photogrammetric Engineering, 19(4): 568-576.

Lattman, L.H. e Parizek, R.R. 1964. Relationship between fracture traces and the

occurrence of ground water in carbonate rocks. Journal of Hydrology, 2: 73-91.

Legrand, J.M.; Liegeois, J.P. e Souza, L.C. 1991. Datações U/Pb e Rb/Sr das rochas

precambrianas da região de Caicó. Reavaliação da definição de um embasamento

arqueano. In: Simpósio de Geologia do Nordeste, 14, Recife, Atas, 276-279.

Lima, C.C.; Vivers, M.C.; Moera, J.R.S.; Santos, A.A.M. e Carmo, I.O. 1990. O Grupo

Barreiras na bacia Potiguar: relações entre o padrão de afloramento, estruturas pré-

Barreiras e o tectonismo. In: SBG, Cong. Bras. de Geologia, 36, Natal-RN, Anais, 2:

607-620.

Lima Filho, F.P.; Córdoba, V.C.; Caldas, L.H.O.; Pereira, M.M.V.; Fonseca, V.P.;

Nogueira, A.M.B. e Bezerra, F.H.R. 1995. Considerações sobre a geologia costeira de

São Bento do Norte/Caiçara, RN: evidências de indicadores de nível relativo do mar.

In: Simp. Sobre Processos Sedimentares e problemas Ambientais na zona costeira do

NE do Brasil, 1, Recife, Anais, 1: 150-152.

Lucena, L.R.F. e Queiroz, M.A. 1996. Considerações sobre as influências de uma

tectônica cenozóica na pesquisa e prospecção de recursos hídricos – o exemplo do

litoral sul de Natal-RN, Brasil. Revista Águas Subterrâneas, 1(15): 81-88.

Lucena, L.R.F. 1999. Implicações tectônicas na hidrologia do aquífero Dunas-Barreiras

e sistema lacustre do Bonfim, Nísia Floresta – RN. Departamento de Geologia,

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Dissertação de Mestrado, 105p.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

192

G

Galhardo, C. e Perez, A.A.B. 1988. Estado dos esforços inferidos a partir de feições

morfológicas de origem tectônica na região de João Câmara (RN). Rio de janeiro,

Observatório Nacional.

Gomes, J.R.C.; Gatto, C.M.P.P.; Souza, G.M.C.; Luiz, D.S.; Pires, J.L. e Teixeira, W.

1981. Geologia e mapeamento regional. In: Ministério das Minas e Energia. Projeto

RADAMBRASIL. Folhas SB. 24/25 Jaguaribe/Natal. Rio de Janeiro, Levantamento

de Recursos Naturais, 23: 27-176.

Greenbaum, D. 1992. Structural influences on the occurrence of groundwater in SE

Zimbabwe. In: Wright, E.P. and Burgess, W.G. (eds), Hydrogeology of Crystalline

Basement Aquifers in Africa, Geological Society Special Publication, 66: 77-85.

H

Hackspacher, P. C. e Sá, J. M. 1984. Critérios lito-estruturais para a definição do

embasamento Caicó do Grupo Seridó, RN. In: Simp. Geol. Nordeste, 11, Natal, Atas,

263-277.

J

Jardim de Sá, E.F. e Salim, J. 1980. Reavaliação dos conceitos estratigráficos na região

do Seridó (RN-PB). Miner. Metal., 80(421): 16-28.

Jardim de Sá E.F.; Legrand, J.M. e McReath, I. 1981. Estratigrafia das rochas granitóides

da Região do Seridó (RN-PB) com base em critérios estruturais. Rev. Bras. Geoc., 11:

50-57.

Jardim de Sá , E.F. 1984. Geologia da região do Seridó: reavaliação de dados. In: Simp.

Geol. Nordeste, 11, Atas, 278-296.

Jardim de Sá, E.F. 1994. A Faixa Seridó (Província Borborema, NE do Brasil) e o seu

significado geodinâmico na cadeia Brasileira/Pan-Africana. Instituto de

Geociências, Universidade de Brasília, Brasília-DF, Tese de doutorado, 803p.

Jardim de Sá, E.F.; Trindade, R.I.F.; Hollanda, M.H.B.M; Galindo, A.C.; Amaro, V.E.;

Souza, Z.S.; Vigneresse, J.L. e Landeaux, J.M. 1997. Syntectonic alkalic granites

emplaced in a brasiliano-age strike slip/extensional setting (eastern Seridó belt, NE

Brazil). In: Intern. Symp. Gran. Assoc. Miner., 2, Salvador, Anais, 310-312.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

194

M

Mabee, S.B.; Hardcastle, K.C. e Wise, D.W. 1994. A Method of Collecting and

Analyzing Lineaments for Regional-Scale Fractured Bedrock Aquifer Studies.

Ground Water, 32(6): 884-894.

Mabesoone, J.M.; Campos e Silva, A. e Beurlen, K. 1972. Estratigrafia e origem do

Grupo Barreiras em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ver. Bras. Geoc.,

2: 173-188.

Mabesoone, J.M. e Cunha e Siva, J. 1989. Geomorfologia da faixa sedimentar costeira

Pernambuco-Paraíba. In: Simp. Geol. NE, 8, Fortaleza, Atas, 11: 5-9.

Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Norte. 1998. Mapa Geológico do Rio

Grande do Norte. DNPM/UFRN/PETROBRAS/CRM, escala 1: 500.000.

Matos, R.M.D. 1987. Sistema de rifts Cretáceos do NE Brasileiro. In: Seminário de

Tectônica da PETROBRAS - PETROBRAS/CENPES/DEPEX. Rio de Janeiro, Atas,

126-159.

Matos, R.M.D. 1999. Abertura do Atlântico Sul: riftes na margem equatorial ? In: Simp.

Nac. Est. Tect., VII, Lençóis-BA, Bol. Res. Exp., 64-66.

Matos, R.M.D. 1992. The Northeast Brazilian Rifte System. Tectonics. 1 (4): 766-791.

Menezes, M.R.F. e Jardim de Sá, E.F. 1999. Caracterização do fraturamento neotectônico

em rochas cristalinas: o exemplo da Grota da Fervedeira, Santana do Matos, RN. In:

Simp. Nac. Est. Tect., VII, Lençóis-BA, Bol. Res. Exp., 62-66.

Meuner, A. 1964. Sucession stratigraphique et passages latéraux dus au métamorphisme

de la Série Ceará, Anté-Cambrien du Nord-Est Brésilien. CR Acad. Sci. Paris.

259:3796-3799.

N

Nascimento da Silva, C.C. e Jardim de Sá, E.F. 2000. Fracture chronology and

neotectonic control in the location of water wells in crystalline terrains: an example

from the Equador region, northeasternmost Brazil. Rev. Bras. Geoc. 30(2): 346-349.

Nascimento da Silva, C.C. 2002. Aplicação de geofísica e geologia estrutural na

pesquisa de modelos de acumulação d’água em aqüíferos fissurais.. UFRN, PPGG,

Natal/RN, Seminário de Pesquisa II, 19p.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

195

O

Oliveira, D.C.; Matos, R.D. e Soares, U.M. 1993. Contribuição ao estudo de estruturas

rasas na Bacia Potiguar: análise estrutural do afloramento Afonso Bezerra (RN) e

adjacências. In: Simp. Nac. Est. Tectônicos, 4, Belo Horizonte, Anais, 12: 306-311.

Oliveira, M.I.M.; Bagnoli, E.; Farias, C.C; Nogueira, A.M.B. e Santiago, M. 1990.

Considerações sobre a geometria, petrografia, diagênese e idade dos beachrocks do

Rio Grande do Norte. In: SBG, Congresso Brasileiro de Geologia, 36, Natal/RN,

Anais, 2: 621-634.

S

Sá, I.B.; Correa, R.C.; Souza, R.A.; Riché, G.R. e Fotius, G.A. 2000. Avaliação e

identificação de conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da

biodiversidade do bioma caatinga. Petrolina/PE, Embrapa, 32p. (Documento para

discussão no GT Fatores Abióticos).

Saadi, A e Torquato, J.R. 1992. Contribuição à neotectônica do Estado do Ceará. Rev.

Geol. UFC., 5: 5-38.

Saadi, A. 1993. Neotectônica da Plataforma Brasileira; esboço e interpretação preliminar.

Geonomos, 1: 1-15.

Salim, J.; Lima, M.S. e Mabesoone, J.M. 1974. Vales estruturais no litoral leste do Rio

Grande do Norte. In: SBG/NE, Simpósio de Geologia do Nordeste, 6, Maceió, Atas,

41-47.

Sander, P. 1996. Remote Sensing and GIS for Groundwater Assessment in Hard Rocks

Areas, Applications to Water Well Siting in Ghana and Botswana. Göteborg,

Dissertation, 20p + papers.

Siqueira, L. 1963. Contribuição da Geologia à Pesquisa de Água Subterrânea no

Cristalino. SUDENE, Recife/PE, 51p.

Siqueira, L. 1967. Contribuição da geologia à pesquisa de água subterrânea no cristalino.

Rev. Água Subterrânea, 2 (9): 1-29.

Silva, J.A. 2000. Estruturas de acumulação de água em rochas cristalinas: estudo

geofísico e geológico de casos no Estado do Rio Grande do Norte. Departamento de

Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Dissertação de

Mestrado, 92p.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

196

Sophia, C.M. e Assumpção, M. 1989. Padrão de ruptura da Falha de Samambaia-RN, na

reativação de fevereiro de 1987. In: Congr. da Sociedade Brasileira de Geofísica, I,

Rio de Janeiro. Resumos, 110-111.

Souza, C.G.; Viana, C.D.B.; Wake, M. e Costa, V.S. 1981. Pedologia das folhas SB.

24/25 Jaguaribe/Natal. In: Projeto RADAMBRASIL, Rio de Janeiro, MME, 23: 349-

355.

Souza, S.M. 1982. Atualizações da litoestratigrafia da Bacia Potiguar. In: SBG/BA-SE,

Cong. Bras. Geol., 32, Salvador, Anais, 2392-2406.

Strieder, A.J. e Amaro, V.E. 1997. Estruturas de Lineamentos Extraídos de Imagens de

Sensores Remotos. EGATEA. Revista de Escola de Engenharia, Porto Alegre-RS, 4

(25): 109-117.

Suguio, K. 1999. Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais

(Passado+Presente=Futuro?). 1ed. São Paulo, Brasil, Paulo’s Comunicação e artes

Gráficas, 366p.

Szatmati, P.; Milani, E.J.; Conceição, J.C.J e Lobo, A.P. 1985. How South Atlantic

rifting affects Brazilian oil reserves distribution. Oil & Gas J., 14: 107-144.

T

Takeya, M.K.; Ferreira, J.M.; Pearce, R.G.; Assumpção, M.; Costa, J.M. e Sophia, C.M.

1989. The 1986-1987 intraplate earthquake sequence near João Câmara, northeast

Brazil – evolution of seismicity. Tectonophysics. 167: 117-131.

Takeya, M.K. 1992. Hight precision studies of an intraplate earthquake sequence in

northeast Brasil.  University of Edinburgh, PH . D. thesis, 228p.

Takeya, M.K. 1996. A sequência de tremores de João Câmara de 1986 a 1996.

Natal/RN, Depart. De Física, UFRN, manuscr. Inédito, 10p.

Toutin, T. 1999. Error Tracking of Radargrammetric DEM from RADARSAT Images.

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 37(5): 2227-2238.

W

Winter, T.C. 1999. Relation of streams, lakes, and wetlands to groundwater flow systems.

Hydrogeology Journal, 7: 28-45.



Coriolano, A. C. F. 2002

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

197

Wright E.P. 1992. The Hydrogeology of crystalline basement aquifers in Africa. In:

Wright, E.P. and Burgess, W.G. (eds), The Hydrogeology of Crystalline Basement

Aquifers in Africa, Geological Society Special Publication, 66: 1-27.

Z

Zoback, M.L.; Zoback, M.D.; Adams, J.; Assumpção, M.; Bell, S.; Bergman, E.A.;

Blümling, P.; Brereton, N.R.; Denham, D.; Ding, J.; Fuchs, K.; Gay, N.; Gregersen,

S.; Gupta, H.K.; Gvishiani, A.; Jacob, K.; Klein, R.; Knoll, P.; Magee, M.; Mercier,

J.L.; Müller, B.C.; Paquin, C.; Rajendran, K.; Stephansson, O.; Suarez, G.; Suter, M.;

Udias, A.; Xu, Z.H. and Zhizhin, M. 1989. Global patterns of tectonic stress. Nature,

341: 291-298.

Website citado na Tese

www.serhid.rn.gov.br




