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RESUMO
Esta tese compreende a integração de dados geológicos, geofísicos e sismológicos na 

porção leste da Bacia Potiguar. A região nordeste está localizada na margem passiva sul-

americana, exibindo importantes áreas com registro de atividades neotectônicas. As 

definições da cronologia dos eventos, da geometria das estruturas geradas por estes eventos 

e de quais estruturas foram reativadas, são necessárias nesta área. Os objetivos principais 

desta tese são listados a seguir: (1) identificar a geometria e cinemática de falhas 

neotectônicas na faixa leste da Bacia Potiguar; (2) obter a idade dos eventos tectônicos 

relacionados a estas estruturas e associá-las a paleossismos na região; (3) apresentar 

modelos evolutivos para explicar a evolução de estruturas neógenas; e (4) investigar a 

origem dos processos de reativação, principalmente o tipo de feição geológica relacionada a 

esta reativação. Os principais tipos de dados usados compreendem dados de campo, poços e 

dados de resistividade, imagens de sensores remotos, cronologia de sedimentos, análises 

morfotectônica e análises por Difratometria de Raio X, dados sismológicos e 

aeromagnéticos. A análise de paleotensões indica que os dois últimos campos de tensões 

que ocorreram na área de estudo form: compressão orientada segundo a direção N-S e 

extensão E-W, a partir do final do Campaniano ao início do Mioceno, e uma compressão 

orientada na direção E-W e extensão N-S, a partir do Mioceno ao Holoceno. Este campo de 

tensões reativou falhas de direção NE-SW e NW-SE. Estas falhas exibem cinemática 

transcorrente dextral, associada com uma componente normal. Neste trabalho foi possível 

determinar a geometria en echelon da Falha Samambaia, que é de ~63 km de extensão, 13 

km de profundidade, orientada para NE-SW, e forte mergulho para NW. As falhas 

preenchidas por sedimento nas rochas graníticas foram datadas por Luminescência 

Opticamente Estimulada (LOE) e Single-Aliquot Regeneration (SAR), revelando idades de: 

8.000 - 9.000, 11.000 - 15.000, 16.000 - 24.000, 37.000 - 45.500, 53.609 - 67.959 e 83.000 - 

84.000 anos. A análise do fabric dúctil na área de João Câmara indica que a foliação 

regional está orientada para NE-SW (032o - 042o Az), que coincide com a orientação dos 

epicentros e veios ricos em Sílica. O conjunto de evidências aponta para a reativação de 

estruturas pré-existentes. Os dados paleossismológicos sugerem atividades paleossísmicas 

maiores que aquelas indicadas durante o curto período de registros histórico e instrumental.



v

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Nogueira, F.C.C. 2008) Abstract

ABSTRACT
This thesis encompasses the integration of geological, geophysical, and seismological 

data in the east part of the Potiguar basin, northeastern Brazil. The northeastern region is 

located in South American passive margin, which exhibits important areas that present 

neotectonic activity. The definition of the chronology of events, geometry of structures 

generated by these events, and definition of which structures have been reactivated is a 

necessary task in the region. The aims of this thesis are the following: (1) to identify the 

geometry and kinematics of neotectonic faults in the east part of the Potiguar basin; (2) to 

date the tectonic events related to these structures and related them to paleoseismicity in the 

region; (3) to present evolutional models that could explain evolution of Neogene structures; 

(4) and to investigate the origin of the reactivation process, mainly the type of related 

structure associated with faulting.. The main type of data used comprised structural field 

data, well and resistivity data, remote sensing imagery, chronology of sediments, 

morphotectonic analysis, x-ray analysis, seismological and aeromagnetic data. Paleostress 

analysis indicates that at least two tectonic stress fields occurred in the study area: NS-

oriented compression and EW-oriented extension from the late Campanian to the early 

Miocene and EW-oriented compression and NS-oriented extension from the early Miocene 

to the Holocene. These stress fields reactivated NE-SW- and NW-SE-trending faults. Both 

set of faults exhibit right-lateral strike-slip kinematics, associated with a minor normal 

component. It was possible to determine the en echelon geometry of the Samambaia fault, 

which is ~63 km long, 13 km deep, presents NE-SW trend and strong dip to NW. Sediment-

filled faults in granite rocks yielded Optically Stimulated Luminescence (OSL) and Single-

Aliquot Regeneration (SAR) ages at 8.000 - 9.000, 11.000 - 15.000, 16.000 - 24.000, 37.000 

- 45.500, 53.609 - 67.959 e 83.000 - 84.000 yr BP. The analysis of the ductile fabric in the 

João Câmara area indicate that the regional foliation is NE-SW-oriented (032o - 042o),

which coincides with the orientation of the epicenters and Si-rich veins. The collective 

evidence points to reactivation of preexisting structures. Paleoseismological data suggest 

paleoseismic activity much higher than the one indicated by the short historical and 

instrumental record. 
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1

1. APRESENTAÇÃO 

A presente tese de doutorado foi desenvolvida no formato misto de artigos e 

capítulos. As normas internas vigentes no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte permitem que 

o doutorando, em comum acordo com os seus orientadores, escolha o formato final de 

tese. No âmbito desta tese, foram desenvolvidos quatro trabalhos, sendo dois publicados 

em revistas científicas com corpo editorial e os demais fazem parte do texto da tese, 

como capítulos.

Para esta tese, foram elaborados quatro trabalhos visando descrever os aspectos 

neotectônicos no estado do Rio Grande do Norte, em quatro áreas alvo da faixa leste da 

Bacia Potiguar (Figura 1.1). A escolha destas áreas alvo foi feita com base nas 

características peculiares que cada área oferece para melhor suprir os objetivos propostos 

nesta tese, expressos no próximo capítulo no sub-ítem “2.1. Objetivos”. O primeiro 

trabalho, intitulado “Radar de Penetração no Solo (GPR) aplicado ao estudo de estruturas 

tectônicas neógenas na Bacia Potiguar – NE do Brasil”, foi realizado em parte durante o 

desenvolvimento do curso de mestrado junto a Universidade Federal do Ceará – UFC, 

que correspondeu à análise estrutural em afloramentos (Área 1 na Figura 1.1). No 

entanto, parte dos dados foi adquirido durante o período de doutorado, bem como a 

elaboração, submissão e publicação do artigo científico na Revista de Geologia (UFC). O 

segundo trabalho tem como título “Deformação rúptil em depósitos da Formação 

Barreiras na porção leste da Bacia Potiguar” e foi publicado na Revista Geologia da USP 

Série Científica (Área 2 na Figura 1.1), enquanto que os demais estão no formato de 

capítulos, que correspondem aos capítulos 4 (Área 3 na Figura 1.1) e 5 (Área 4 na Figura 

1.1). Ambos os capítulos estão formatados para serem submetidos a periódicos de âmbito 

internacional.

O texto que segue tem início com um capítulo introdutório referente às 

características da sismicidade na intraplaca sul-americana, seguido pelos trabalhos 

publicados e pelos capítulos (4) e (5), intitulados “Implicações paleossísmicas de falhas 

preenchidas por sedimentos coluvionares em granitos no Nordeste do Brasil” e 

“Evidências de reativação cossísmica de estruturas da crosta superior, a Falha 

Samambaia - NE do Brasil”, respectivamente. Por fim, são apresentadas as considerações 

finais, que envolvem os aspectos conclusivos da tese. 
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Figura 1.1. Mapa de localização das áreas alvo da pesquisa, elaborado a partir de dados do sensor SRTM. 
A área 1 é composta por duas sub-áreas localizadas nos municípios de João Câmara e Afonso Bezerra. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

2.1. Objetivos 

Este trabalho descreve o estudo de estruturas neógenas na faixa leste da Bacia 

Potiguar, que representa uma região de importante atividade sísmica intraplaca no 

Nordeste do Brasil. Os objetivos gerais desta tese são:  

a) Identificar a geometria e cinemática de falhas neotectônicas na faixa leste da 

Bacia Potiguar; 

b) Obter as idades dos eventos tectônicos, através dos métodos de Luminescência 

Opticamente Estimulada e Single Aliquot-Regeneration, responsáveis pela geração destas 

estruturas, e associá-las a paleossismos ocorridos na região; 

c) Investigar a origem dos processos responsáveis pela reativação de estruturas no 

embasamento cristalino pré-cambriano, com ênfase na identificação do tipo de feição 

geológica que esteja relacionada a esta reativação; 

d) Propor um modelo evolutivo com o intuito de elucidar a dinâmica deformacional 

das estruturas tectônicas neógenas na porção leste da Bacia Potiguar; 

e) Aprofundar o entendimento sobre a paleossismicidade e relacioná-la com a 

atividade sísmica histórica e instrumental; 

2.2. Conceituação de Neotectônica 

O termo neotectônica foi utilizado pela primeira vez, em 1948 pelo geólogo russo 

V.A. Obruchev, através da descrição de uma sucessão de movimentos crustais recentes, 

desenvolvidos a partir do Terciário Superior e durante todo o Quaternário (Saadi 1993). 

Posteriormente, o termo neotectônica foi visto como equivalente à deformação cenozóica 

ou quaternária. Esta delimitação temporal de eventos ditos neotectônicos ainda é tema de 

grandes debates, onde não existe um consenso que permita a fixação de um período 

neotectônico universal. No entanto, este período pode variar conforme as diversas tensões 

relacionadas com estágios diferentes de evolução tectônica em várias partes do globo. 

Conforme este conhecimento, Pavlides (1989) considera que o início do período 

neotectônico depende das características individuais de cada ambiente geológico. De 

acordo com esta ordem de idéias, a International Union for Quaternary Research 

(INQUA) propôs a ausência de limites temporais, passando a considerar como 

movimentos neotectônicos desde os “instantâneos” (sísmicos) até aqueles de idade 
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superior a 107 anos, se isto for necessário ao entendimento da origem dos movimentos 

registrados (Saadi, 1993).

Hancock (1986) propôs que o período neotectônico em certas regiões se iniciou 

quando a atual configuração tectônica foi estabelecida. Becker (1993) propôs que o início 

do período neotectônico pode ser baseado na época da última grande reorganização 

tectônica ocorrida na região de interesse, incluindo a idade em que o atual campo de 

tensões foi estabelecido, assim como o vulcanismo. O mesmo autor concluiu que o início 

do período neotectônico na porção Nordeste e Central da Europa ocorreu durante o 

Mioceno Médio e Superior. Stewart & Hancock (1994) utilizaram o termo como um 

ramo da tectônica destinado ao estudo dos movimentos terrestres que iniciaram no 

passado mais ainda estão ocorrendo atualmente. O termo neotectônica foi utilizado nesta 

tese para descrever os movimentos tectônicos, associados tanto a rochas cenozóicas como 

a reativação de estruturas contidas no embasamento, que vem ocorrendo durante o 

Cretáceo Superior, Paleógeno e Neógeno. Neste trabalho, a sismicidade também é 

considerada como um evento neotectônico. 

2.3. Sismicidade intraplaca 

De modo geral, existem dois tipos de sismos causados por fatores tectônicos, os 

primeiros ocorrem ao longo do limite de placas litosféricas, que normalmente são 

denominados de sismos interplacas, enquanto que os segundos ocorrem com menor 

freqüência no mundo e estão associados a regiões intraplacas. A ocorrência de sismos em 

regime intraplaca é menos comum em relação a sismos interplaca, com cerca de apenas 

5% da energia sísmica global relacionada ao interior de continentes (Talwani, 1999). A 

sismicidade intraplaca tem como principal característica a ocorrência de terremotos 

associados à crosta rasa com longos períodos de recorrência (Mandal et al., 2004), e na 

maioria das vezes sismos que não ultrapassam magnitude 6. Existem dois exemplos de 

terremotos intraplaca de M  7,7 ocorridos em duas regiões denominadas de New 

Madrid, USA e Bhuj, Índia (Mandal & Horton, 2007). Apesar do regime intraplaca 

geralmente apresentar baixa sismicidade, em comparação a limites de placas tectônicas, 

como por exemplo, a zona de colisão Índia-Eurásia, significantes terremotos de 

magnitude 5,0 têm ocorrido associados a estas regiões, algumas vezes custando vidas e 

prejuízos econômicos. 
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As causas da sismicidade intraplaca são pouco conhecidas e muitas hipóteses têm 

sido propostas. Os sismos intraplacas podem ser causados pela reativação de planos de 

fraqueza crustal pré-existentes (Sykes, 1978), como falhas e fraturas (Mandal et al., 2004; 

Mandal & Horton, 2007; Perrot et al., 2005), fabric tectônico pré-existente (Ferreira et 

al., 2008), heterogeneidades de materiais (Mishra & Zhao, 2003), movimento de placas 

(Gregersen et al., 2007), limite de paleoplacas (Babuska et al., 2007) e variações de 

temperatura na Moho (Sandiford & Egholm, submetido).  

2.4. Sismicidade intraplaca na América do Sul 

As áreas alvo desta pesquisa estão inseridas na margem continental passiva da placa 

da América do Sul. Os limites desta placa são os seguintes: a norte e sul pelas placas 

Caribeana e Scotia, respectivamente, na borda leste em contato com a placa Africana e a 

oeste é limitada, ao longo de 6.000 km, por uma zona de subducção com as placas de 

Nazca e Antártida. A colisão entre as placas de Nazca e América do Sul é considerada 

como parte da fonte da tensão na porção intraplaca da América do Sul. Esta colisão é o 

principal parâmetro utilizado em modelos teóricos para explicar a dinâmica 

deformacional nesta porção intraplaca (Coblentz & Richardson, 1996).

A fonte de dados utilizados para propor modelos de tensões intraplaca na América 

do Sul é oriunda de mecanismo focal, breakout, fraturamento hidráulico e análise 

estrutural de falhas neógenas. Estes modelos representam a tensão horizontal ou sub-

horizontal máxima regional orientada segunda a direção E-W, correlacionando-se com a 

direção de movimentação relativa entre as placas de Nazca e América do Sul 

(Assumpção, 1992). Na fronteira oeste do Brasil, a tensão horizontal máxima (SHmáx)

tem direção predominantemente E-W (Assumpção, 1992) e pode ser interpretado como 

devido ao tectonismo da compressão andina. No centro da Bacia Amazônica, dois 

eventos sísmicos ocorridos em 1963 e 1983 mostraram mecanismo de falha reversa com 

SHmáx alinhado segundo a direção N-S. Na costa atlântica, o SHmáx não é uniforme, 

apresentando um grande espalhamento. O comportamento da tensão máxima horizontal 

SHmáx com direção E-W nos Andes também é aproximadamente constante, mesmo 

levando em consideração a orientação das trincheiras que variam de N-S na porção sul 

(entre aproximadamente 18o e 50o S de latitude) a NW-SE, na porção norte (entre 0o e 18o

de latitude). 
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A taxa de convergência entre as placas de Nazca e América do Sul varia ao longo 

da borda oeste do continente sul-americano. No Equador esta taxa é de 58±2 mm/ano e 

na parte central do Chile é 67±2 mm/ano (Kreemer et al., 2003). Norabuena et al. (1999) 

atribuem uma significante desaceleração na velocidade de convergência entre as placas, 

ocorrida nos últimos 3 Ma,  ao aumento no arrasto na zona de subducção entre as placas 

de Nazca e América do Sul, que é causado pelo espessamento na borda da placa da 

América do Sul e o próprio crescimento dos Andes. Outras forças externas atuantes no 

contato da placa da América do Sul e as placas Caribeana e Scotia são consideradas 

menos expressivas e afetam o campo de tensões somente em áreas restritas, no limite 

destas placas. A taxa de convergência na borda da placa Scotia com as placas da 

Antártida e América do Sul corresponde a 21±2 mm/ano (Minster & Jordan, 1978). 

2.5. Sismicidade no Brasil 

O nível de sismicidade no Brasil é considerado baixo se comparado aos Andes, mas 

é significativo porque aqui já ocorreram vários tremores com magnitude acima de 5,0, 

indicando que o risco sísmico em nosso país não deve ser desconsiderado. Dependo da 

magnitude e local aonde venham a ocorrer, os sismos podem trazer danos materiais, 

ocasionar transtornos à população e chegar, em alguns casos, a levar pânico incontrolável 

às pessoas.

No Brasil, até o momento, os tremores maiores apresentam hipocentros estimados 

em áreas desabitadas. Como exemplo, o sismo de mb=5,5, ocorrido em 3 de abril de 1939 

na costa do estado de Santa Catarina, que foi sentido em outros três estados do Brasil e 

até mesmo na porção Nordeste da Argentina; e o tremor de mb=6,3 em 28 de fevereiro de 

1955, ocorrido a 360 km off-shore do estado do Espirito Santo, que foi sentido na cidade 

de Vitória. Outros sismos de magnitude mb>5,0 foram identificados no registro histórico 

de sismos no Brasil, como é o caso do evento de mb=5,1, ocorrido em 27 de Janeiro de 

1922 em Mogi-Guaçu, no estado de São Paulo. Esse tremor apresentou uma 

particularidade não vista nos outros dois exemplos citados acima, pois ocorreu próximo 

de uma área mais populosa e industrializada. O maior tremor registrado no Brasil foi o 

evento de mb=6,6 em 31 de Janeiro de 1955 próximo a Serra do Tombador, no estado do 

Mato Grosso. Este sismo ocorreu em uma área relativamente pouco habitada, sem o 

registro de nenhum dano mais grave. Esse evento ficou conhecido por ter sido sentido na 
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cidade de Cuiabá, que fica a 375 km do hipocentro. O conjunto de dados está 

referenciado nos trabalhos de Berrocal et al. (1984) e Sykes (1978).

Com o objetivo de explicar a sismicidade ao longo de parte da margem Nordeste do 

Brasil, foi proposto o modelo de superposição de tensões regional E-W, a partir da força 

do limite de placas, combinado com efeitos locais (Assumpção, 1998; Ferreira et al., 

1998). A componente de tensão regional, para este modelo, seria provocada pela 

compressão Andina de direção E-W e pelo arrasto da placa. As tensões locais seriam 

geradas na transição crosta continental e oceânica, devido ao contraste de densidade entre 

as crostas ou mesmo o aporte sedimentar depositado ao longo da plataforma continental. 

De acordo com este modelo, as tensões local e regional atuariam juntas para produzir 

falhas sísmicas transcorrentes na costa de trend E-W, enquanto que a costa com trend N-

S seria caracterizada por ser uma zona de baixa sismicidade. 

2.6. Sismicidade no Nordeste 

Dentro do cenário nacional, a região Nordeste ocupa lugar de destaque como uma 

das áreas mais sismicamente ativas do país. Neste contexto, podemos destacar as 

localidades de Caruaru em Pernambuco, Açu e João Câmara no Rio Grande do Norte, e 

Palhano e Cascavel no estado do Ceará.

A sismicidade na região de Caruaru ficou conhecida desde 1967 com terremotos 

que causaram pânico a população. O maior evento ocorreu em 1984 e alcançou mb=3,8. 

Outros eventos mais recentes ocorreram nesta região em 1991 e 2002, sob regime de 

compressão horizontal máxima E-W (Ferreira et al., 2008). Um estudo mais recente desta 

sismicidade e suas causas foram apresentados por Ferreira et al. (2008). 

No estado do Rio Grande do Norte, a região de Açu foi marcada por atividade 

sísmica induzida. Ferreira et al. (1995) e do Nascimento (2004) interpretam a atividade 

sísmica em Açu, como induzida pela instalação da barragem do Rio Açu, que reativou 

planos de falhas nesta região. Esta interpretação é reforçada pela distribuição dos 

epicentros nesta região, que coincide com o fabric dúctil do embasamento. Dados de 

mecanismo focal indicam movimento transcorrente dextral a falha sismogênica desta 

região. Em Natal, um sismo de intensidade estimada em MM = V ocorreu no estuário do Rio 

Jundiaí em 24 de Julho de 1879. A possível localização epicentral, conforme estudos 
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macrosísmicos (Ferreira & Assumpção, 1983), foi aproximadamente 3 km a oeste da linha de 

costa.

Em João Câmara, o principal período de sismicidade ocorreu entre 1986 a 1989, 

quando o principal abalo alcançou mb=5,1 (Assumpção et al., 1989). Detalhes desta 

sismicidade foram apresentados por Ferreira et al. (1987), Takeya et al. (1989) e Bezerra 

et al. (2007). Takeya et al. (1989) estudam os sismos ocorridos entre 1986-1989, em uma 

falha sismogênica de direção NE-SW e 40 km de extensão, com mergulho do plano de 

falha de 70o para NW, denominada de Falha Samambaia. Ferreira et al. (1987), com base 

em dados de mecanismo focal, indicam uma cinemática de falha transcorrente dextral, 

para a Falha Samambaia. 

 Em 1988, na cidade de Palhano, localizada na parte nordeste do estado do Ceará, 

ocorreu um sismo de magnitude mb=4,5 (Ferreira et al., 1998). A atividade sísmica 

ocorrida nesta área é representada por epicentros orientados segundo a direção E-W. A 

falha que originou a sismicidade em Palhano foi controlada por uma compressão 

horizontal NW-SE, que foi derivada através de dados de mecanismo focal e epicentros. 

Os dados de mecanismo focal revelaram uma cinemática transcorrente dextral associada 

a esta falha.

Em 1993, localizada no litoral leste do Ceará, a cidade de Cascavel foi palco da 

maior magnitude sísmica registrada no Nordeste do Brasil (Ferreira et al., 1998), que 

produziu o sismo de mb=5,2, com intensidade epicentral de  MMI=VII. Os dados de 

mecanismo focal indicam SHmáx orientado segundo ESE-WNW. Este campo de tensão 

gerou uma transcorrente dextral orientada segundo a direção E-W.  

2.7. Aspectos neotectônicos da área de estudo 

Para obter uma correlação entre paleossismicidade e sismicidade atual na área de 

estudo localizada na faixa leste da Bacia Potiguar (Figura 2.1), no estado do Rio Grande 

do Norte, é importante definir com precisão o uso desses termos. O termo 

paleossismicidade é utilizado neste trabalho no sentido de descrever a tectônica 

cenozóica transcorrida antes do recente período de registros histórico e instrumental de 

sismos. Nesta área, a identificação dos campos de paleotensões foi realizada através da 

análise estrutural em afloramentos (ver anexo I). Esta análise permitiu a identificação de 

dois eventos tectônicos transcorrentes. O primeiro evento possui compressão sub-
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horizontal orientada N-S e idade que varia do Cretáceo Superior, com início logo após o 

término da sedimentação dos carbonatos da Formação Jandaíra, ao Mioceno (Souza et al., 

2005). O segundo evento está associado à compressão de direção E-W e distensão N-S, 

com idade que varia do Pleistoceno Superior ao Holoceno (Nogueira et al., 2006). Alguns 

trabalhos associam eventos paleossísmicos como sendo dependentes de feições dúcteis 

contidas no embasamento (e.g., Takeya, 1992; do Nascimento et al., 2002; Bezerra et al., 

2007).

Na área de estudo, a sismicidade atual, termo utilizado neste trabalho para expressar 

o recente período de registros históricos e instrumentais de sismos, é evidenciada por 

falhas sismogênicas. Estas falhas são caracterizadas tanto pela distribuição de epicentros 

como por estruturas de liquefação e falhas neogênicas. No cerne desta área, a região de 

João Câmara merece um destaque especial por ser considerada uma das áreas mais ativas 

na intraplaca sul-americana. Nesta região, já foram registrados mais de 40.000 sismos 

(Ferreira et al., 1987; Takeya et al., 1989) ocorridos principalmente entre 1986 a 1990, ao 

longo da Falha Samambaia com direção 37o Az e forte mergulho para NW, movimento 

transcorrente dextral e pequena componente extensional. A distribuição dos epicentros 

sugere que esta falha tem segmentação en echelon, caracterizada por três segmentos 

aproximadamente paralelos ao trend geral da falha, com um segmento a norte e dois na 

parte sul de uma zona de baixa sismicidade (Bezerra et al., 2007).

2.8. Contexto geológico da área 

Segundo as citações de Almeida et al. (1977) e Almeida & Hasui (1984), as rochas 

situadas no extremo Nordeste do Brasil foram divididas nas Províncias Borborema e 

Costeira. Província Borborema representa o segmento crustal de uma extensa faixa 

fortemente afetada por ciclos orogenéticos, enquanto que a Costeira é caracterizada por 

várias bacias sedimentares formadas durante a abertura do Atlântico. Na área de estudo, a 

Província Borborema é composta de gnaisses e migmatitos com idades do Arqueano ao 

Paleoproterozóico, denominados de Grupo Caicó, além de rochas supracrustais 

neoproterozóicas do Grupo Seridó e intrusivas ácidas e intermediárias neoproterozóicas 

(Figura 2.2), todos deformados pelo principal ciclo orogenético Pré-Cambriano (600 

100 Ma) ocorrido na região, denominado de Orogênese Brasiliana. Este ciclo orogenético 

imprimiu extensas zonas de cisalhamento na Província Borborema, como o Lineamento 
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Patos, e as zonas de cisalhamento Portalegre e Picuí-João Câmara. Na área de trabalho, a 

Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara (ZCPJC) está impressa segundo a direção 

NNE-SSW, com mergulho para W e exibindo uma cinemática transcorrente dextral 

(Jardim de Sá, 1994; Vauches et al., 1995), a qual marca o contato entre as rochas do 

Grupo Caicó e as metasupracrustais do Grupo Seridó (Figura 2.2). 

A Província Costeira está representada pelas rochas sedimentares cretáceas das 

Bacias Potiguar e Pernambuco-Paraíba e rochas ígneas associadas. A Bacia Potiguar é 

uma típica bacia sedimentar rifte de margem passiva, cuja evolução sedimentar foi 

iniciada no Mesozóico e ocorreu de forma quase ininterrupta até o Terciário. No início 

desta evolução, enxames de diques diabásios e basaltos de afinidade toleitica, de idade 

entre 140 a 120 Ma, se alojaram nas fraturas de direção aproximadamente E-W, 

originadas como conseqüência de esforços extensionais associados à formação do 

Oceano Atlântico. Este conjunto de rochas, denominado Enxame de Diques Rio Ceará 

Mirim (Gomes et al., 1981), ocorre por toda a borda sul da bacia, seccionando 

indistintamente todas as litologias pré-cambrianas. Outro pulso vulcânico foi identificado 

nos limites da Bacia Potiguar. Este pulso é conhecido como Vulcanismo Macau e está 

situado na faixa de idade entre 45 Ma e 6 Ma (Mizusaki et al., 2002). Na área de estudo, 

as rochas sedimentares cretáceas aflorantes (Figura 2.2) repousam discordantemente 

sobre as rochas do embasamento Pré-Cambriano. Estas rochas são caracterizadas por 

uma unidade arenítica basal, denominada de Formação Açu, e outra calcárea (topo), 

denominada de Formação Jandaíra, com intercalações areníticas (Araripe & Feijó, 1994).  

As unidades cenozóicas, que compõem a Bacia Potiguar, são representadas pela 

Formação Barreiras, Rochas Supra-Barreiras, Beachrocks, Depósitos de Dunas Fixas e 

Móveis, Depósitos Praiais Atuais e Depósitos Aluvionares, descritas a seguir. 

Desde o início do século passado, o termo “Barreiras” foi proposto para designar 

sedimentos terrígenos cenozóicos que afloram em grande parte do litoral brasileiro, desde 

o Amazonas até a região Sudeste, em formas de tabuleiros que enceram em abruptas 

falésias em direção ao mar. Estas rochas apresentam variação de cor e granulometria, 

desde argilitos a conglomerados, estando em contato discordante com as rochas do 

embasamento Pré-Cambriano ou rochas sedimentares mesozóicas. Os trabalhos de Arai 

(2006) e Lima (2008) atribuem idade Miocênica para a Formação Barreiras. 
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Figura 2.1. Mapa de localização da área de estudo da presente tese. Os epicentros estão catalogados no 
Boletim Sísmico (Revista Brasileira de Geofísica, v. 1-13) e por Berrocal et al. (1984). Os dados de 
mecanismos focais foram extraídos de Ferreira et al. (1998, 2008) correspondem aos seguintes sismos: (a) 
João Câmara (1986-1987), (b) Açu (1989), (c) Augusto Severo (1991), (d) Tabuleiro Grande (1993), (e) 
Palhano (1989), (f, g) Cascavel (1993 e 1989), (h) Pacajus-Cascavel (1980) e (i, j) Caruaru (1991 e 2002). 
Enquanto que os Breakout foram extraídos de Lima et al. (1997). 
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Figura 2.2. Mapa geológico da faixa leste da Bacia Potiguar (Angelim et al., 2006). 

Durante muito tempo, a Formação Barreiras era considerada de origem 

essencialmente continental. Menezes et al. (1998), analizando afloramentos em 

Canguaretama (RN), interpretaram um sistema fluvial meandrante a estuarino, enquanto 

Vilas-Boas et al. (2001), estudando sucessões sedimentares correlatas a esta Formação, 
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concluíram um sistema fluvial do tipo entrelaçado, associado a leques aluviais de clima 

árido a semi-árido. Sousa (2002) reconheceu um contexto fluvial do tipo entrelaçado para 

a Formação Barreiras aflorantes na região de Icapuí–CE. Recentemente, Araújo et al. 

(2006), através da análise faciológica e interpretação paleoambiental das rochas da 

Formação Barreiras ao longo do litoral leste do RN (Barreira do Inferno, Cotovelo, Ponta 

do Flamengo, Pirangi e Ponta da Tabatinga), atribuem um sistema fluvial do tipo 

meandrante. No sudeste do Brasil estudos revelam um sistema fluvial entrelaçado 

(Amador, 1982; Morais, 2001). 

Entretanto, estudos sistemáticos revelando o caráter marinho da Formação Barreiras 

começaram a surgir somente a partir dos anos 80. Rossetti (2001), estudando a parte 

nordeste do estado do Pará, sugeriu que as rochas da Formação Barreiras teriam sido 

depositadas a partir de leques aluviais, com prováveis influências de marés na porção 

mais distal do sistema. Esta mesma autora, através de análise de fácies nas rochas da 

Formação Barreiras realizadas nos estados do Pará e Maranhão, identifica fácies 

sedimentares carbonáticas e siliciclásticas que foram interpretadas como de ambientes 

marinhos rasos e litorâneos (Rossetti, 2006). Arai (2006) mostra a evolução desta 

unidade associada com as variações eustáticas do Mioceno. 

Aliada a influência eustática, Rossetti (2006) sugere a existência de controle 

tectônico associado à sedimentação desta unidade, em vales estuarinos. Morais et al. 

(2006) concluem que mecanismos tectônicos sin-sedimentares também teriam controlado 

a sedimentação. Movimentos neotectônicos que afetaram esta unidade são observados no 

estado do Rio Grande do Norte.

A estruturação Cenozóica atuante na Formação Barreiras, ao longo da costa leste do 

Rio Grande do Norte, possui três trends de falhas principais de direções 040º - 060º (NE-

SW), 300º - 320º (NW-SE) e 350º - 010º (N-S), sendo que os trends nordeste e noroeste 

são os dominantes (Nogueira et al., 2006). Estas falhas podem ser identificadas através de 

imagens de satélite, fotos aéreas, dados de poços e geofísicos. Tanto os dados de poços, 

quanto os geofísicos, mais especificamente utilizando Eletrorresistividade, indicam uma 

profundidade média em torno de 80 m para a base da Formação Barreiras, sendo que em 

algumas regiões este valor se reduz a 30 m, sendo um forte indicativo da presença de 

falhas.
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As coberturas Supra-Barreiras são caracterizadas por rochas sedimentares 

siliciclásticas, carbonáticas e mistas, localizadas no litoral do Rio Grande do Norte. Estas 

coberturas apresentam fácies conglomeráticos na base e estruturas sedimentares típicas 

de ambiente deposicional em águas calmas com influência da sedimentação terrígena 

(Moreira, 1994). Apresentam uma assembléia de minerais pesados compostos por 

opacos, rutilo, zircão, apatita, turmalina e granada. Esta unidade ocorre na forma de 

falésias vivas ou, ainda, aflorando entre dunas móveis, atingindo uma espessura de 15 m, 

depositadas discordantemente sobre os litotipos da Formação Barreiras. Para Nogueira et 

al. (1990), estas coberturas costeiras são classificadas como fácies eolianito (rochas de 

origem eólica), caracterizadas por apresentar estratificações cruzadas de grande porte. 

Srivastana & Corsino (1984) sugeriram uma idade Terciária Superior para esta cobertura, 

associando-a com as rochas da Formação Guamaré. Mais recentemente, Barreto et al. 

(2002) propuseram uma idade pleistocênica para estas unidades e as relacionaram às 

transgressões marinhas ligadas aos períodos interglaciais do Quaternário Tardio. 

Os Beachrocks são caracterizados por areias silícicas puras a areias carbonáticas 

biogênicas, enquanto que o cimento pode variar de aragonita a calcita magnesiana 

(Alexandersson, 1972). Oliveira et al. (1990) definem o cimento presente nesta unidade 

como essencialmente carbonático, constituído por calcita ou aragonita fibroradiais, que 

na maioria das vezes formam franjas ao redor dos grãos, calcita criptocristalina e calcita 

microespática a espática. Tal unidade é usualmente formada na zona intermaré, embora 

possa desenvolver-se também em zona sublitorânea. Sua ocorrência se faz presente 

continuamente por todo o litoral do Rio Grande do Norte, com idade de formação desde o 

Holoceno Médio até o Presente. No entanto, corpos mais extensos apresentam as idades 

mais antigas, isto é, entre 5.600 - 7.400 anos calibrados antes do presente (anos cal AP) e 

4.380 - 5.310 anos cal AP (Bezerra et al., 2003; Barreto et al., 2004). Estes fatos podem 

representar o momento de desaceleração da subida do nível relativo do mar, em escala 

milenar. O estudo mais recente e completo destes beachrocks foi apresentado por Vieira 

& De Ros (2006).

Nos cordões de Beachrocks de direções N-S, localizados no litoral leste Potiguar, 

são identificados rupturas verticalizadas de direções NE-SW, NW-SE e N-S. Coriolano et 

al. (1999) interpretam as rupturas de direção NE-SW e NW-SE como sendo fraturas, 

representando um sistema conjugado de cisalhamento associado ao sistema de tensões 1



Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Nogueira, F.C.C. 2008)  Capítulo 2

15

E-W e 3 N-S. Porém, estas rupturas podem ter um outro significado, principalmente os 

trends N-S, que possuem um significado incerto com relação ao atual sistema de tensões. 

Estas rupturas, de direção N-S, podem ser associadas a fatores atectônicos, relacionados 

ao solapamento na base do edifício arenoso, sendo conseqüência da ação das ondas na 

zona de intermaré. Um estudo mais recente sobre estas fraturas foi apresentado por 

Amaral & Bezerra (2005). Estes autores mostraram que fraturas em beachrocks estão 

ligadas a processos gravitacionais não tectônicos. 

As Dunas Fixas ou Paleodunas são representadas por sedimentos eólicos 

quaternários, atualmente fixados pela vegetação natural. Formam solos de areias 

quartzosas, estando dispostas numa faixa paralela à linha de costa (Moreira, 1994). 

Gomes et al. (1981) caracterizam essa unidade foi caracterizada como sendo constituída 

predominantemente por quartzo em forma de areias quatzosas, bem selecionadas e com 

grãos arredondados. Dados de poços tubulares indicam uma espessura em torno de 12 a 

15 m para estas dunas (Accioly, 1995). 

Os depósitos praiais atuais estão presentes nas atuais zonas de praias, como uma 

estreita faixa constante, paralela à linha de costa. Esta unidade sedimentar está submetida 

a retrabalhamento constante, por processos fluvial e, principalmente, marinho e eólico. 

Sua composição está associada a areais quartzosas, com quantidades significativas de 

bioclastos e minerais pesados, definindo níveis escuros. As assembléias de minerais 

pesados são representadas por opacos, zircão e rutilo. 

Os depósitos aluvionares estão associados a sedimentos quaternários ligados aos 

leitos dos principais rios e drenagens da área. Tais depósitos são constituídos por areias 

predominantemente quartzosas, de coloração branco-acinzentada, cuja granulometria 

varia desde grãos finos a grossos, característicos dos ambientes fluviais. Os minerais 

pesados são representados por hornblenda, epídoto e granada, com total ausência de 

opacos (Melo, 2000).  
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3. TRABALHOS PUBLICADOS (ANEXO)

Os trabalhos listados são os seguintes: 

(3.1)  Radar de Penetração no Solo (GPR) aplicado ao estudo de estruturas tectônicas 

neógenas na Bacia Potiguar – NE do Brasil 

(3.2) Deformação rúptil em depósitos da Formação Barreiras na porção leste da Bacia 

Potiguar
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4. IMPLICAÇÕES PALEOSSÍSMICAS DE FALHAS PREENCHIDAS POR 

SEDIMENTOS COLUVIONARES NO GRANITO MACAÍBA, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, BRASIL  

4.1. Introdução 

Com base em dados empíricos (Wells & Coppersmith, 1994; Coppersmith & 

Youngs, 2000; Crone et al., 1997) constatou-se que sismos rasos ou com magnitude (M) 

igual ou superior a 5,5 têm grande probabilidade de formar rupturas em superfície. Tais 

falhas, quando abertas, podem ser preenchidas por sedimentos que fornecem relevante 

informação a respeito da idade dos eventos tectônicos que as formaram. Quando o 

preenchimento de fissuras ocorre em áreas submersas, no oceano, estas estruturas são 

conhecidas como Diques Netunianos - Neptunian Dikes (Hsü, 1983; Winterer et al., 

1991; Schlische & Ackermann, 1995). Seus equivalentes no continente são denominados 

fissuras ou falhas preenchidas (Jenkyns & Senior, 1977; Demoulin, 1996; Cozzi, 2000; 

Wall & Jenkyns, 2004). 

No ambiente intraplaca, a sismicidade responsável pela geração destas estruturas é 

relativamente rara, e no mundo alguns exemplos são citados por Crone et al. (1997). 

Ainda na literatura internacional, nenhum exemplo de ruptura de superfície cossísmica 

ocorrido na porção intraplaca da América do Sul foi descrito, porém o estudo desta 

deformação não pode ser ignorado. O entendimento da ruptura em superfície associada a 

paleossismos em ambiente intraplaca, e sua correlação a eventos tectônicos se faz 

necessário.

Visto isso, o objetivo principal deste capítulo é identificar a geometria e 

cinemática de falhas neotectônicas preenchidas por sedimentos coluvionares que 

deformam o granito Macaíba (Área 3 na Figura 1.1). Pretendeu-se ainda obter a idade dos 

eventos tectônicos responsáveis pela geração destas estruturas e associá-las a possíveis 

paleossismos ocorridos na região.   

4.2. Metodologia 

Tendo em vista a solução do problema geológico proposto nos objetivos desta tese, 

e mais especificamente neste capítulo, utilizou-se um conjunto de técnicas de 

investigações direta (análises morfotectônica e estrutural) e indireta (método geoelétrico), 

além de técnicas de datação de sedimentos. Na análise morfotectônica foi possível 
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corroborar os principais lineamentos da área, através do relevo escarpado e o padrão de 

drenagem. A análise foi realizada pelas observações em afloramentos e produtos de 

sensoriamento remoto, utilizando dados da Shuttler Radar Topography Mission – SRTM. 

Estes dados topográficos oferecem resolução espacial de 90 metros e precisão vertical de 

16 m, tendo como referencial o geóide WGS84 EGM96.  

Os dados da SRTM foram integrados aos perfis de poços e sondagens geoelétricas, 

visando à confecção de um mapa de contorno estrutural para base da Formação Barreiras. 

Este procedimento teve a finalidade de reconstituir o paleo-relevo do embasamento em 

regiões afetadas por falhas.

O acervo de dados levantados para confecção do mapa de contorno estrutural reuniu 

12 sondagens geoelétricas e 360 perfis lito-estratigráficos de poços (Anexo II), 

localizados dentro e nas adjacências da área-alvo. Os poços localizados nas adjacências 

da área objetivam eliminar possíveis imperfeições na interpretação dos dados da base da 

Formação Barreiras, nas porções do mapa onde o adensamento de poços é precário. O 

critério estabelecido na seleção dos perfis de poços foi o de escolher aqueles poços que 

alcançam em profundidade, o contato entre a base da Formação Barreiras com outras 

unidades subjacentes (arenito calcífero, calcário ou embasamento pré-cambriano). O 

mapa de contorno estrutural foi gerado a partir da interpolação dos valores de cota 

altimétrica da base da Formação Barreiras, que foi conseguida através da subtração da 

altitude do poço pela espessura da Formação Barreiras no poço. 

A análise estrutural concentrou-se nos estudos de falhas mesoscópicas (~10-20 m) 

em afloramentos do granito Macaíba, através da medida da atitude dos planos de falhas e 

estrias, assim como da identificação de outros indicadores cinemáticos para definir as 

paleotensões. Nesta análise foram observados planos de falhas preenchidos por 

sedimentos coluvionares, que foram analisados por Difratometria de Raio X - DRX 

(Anexo III)  e datados através dos métodos de Luminescência Opticamente Estimulada - 

LOE e Single-Aliquot Regeneration – SAR (Anexo IV). Concomitantes a estas 

investigações foram coletadas amostras para análise microestrutural, que visa dentre 

outros aspectos, confirmarem a que nível crustal esta deformação pode estar associada. 

Para as análises de DRX utilizou-se um equipamento da marca Shimadzu model 

XRD-6000, pertencente ao Laboratório Institucional de Difratometria de Raio X da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante a análise, utilizaram-se artefatos 
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de cobre, com ângulo de varredura de 2º a 32º. As amostras foram analisadas na forma de 

pó, com os devidos cuidados na preparação da amostra, tais como uma separação e 

pulverização da amostra específica, na fixação das argilas no porta amostra e na 

calibração do equipamento de difração. Tais procedimentos reduzem com eficácia os 

efeitos de deslocamento de picos, bem como seus alinhamentos e intensidades dos picos 

no difratograma. 

As idades do preenchimento coluvionar nos planos de falha foram obtidas através 

da datação de amostras de sedimento, por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) 

e Single Aliquot-Regeneration (SAR), realizadas no Laboratório de Vidros e Datação da 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Estas amostras foram submetidas a um 

tratamento químico seguido de uma minuciosa separação de grãos entre as frações de 88 

e 180 μm. Toda radiação  foi realizada com uma fonte de 60Co do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares - Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN). Para as 

medidas da paleodose e dose anual foram utilizados os equipamentos TL/OSL Automated

Systems, Model 1100-series da Daybreak Nuclear Instruments Inc. e o Canberra

Inspector Portable Spectroscopy Workstation (NAI – TL), respectivamente. Os isótopos 

radioativos 232Th, 238U, 235U e 40K foram utilizados para o cálculo da dose anual. 

Os métodos de luminescência constituem uma família de técnicas que são 

relacionadas aos princípios do decaimento radioativo de materiais na natureza 

(Environmental radioactive decay). Estes métodos utilizam o acúmulo de cargas 

radioativas produzidas por uma população de elétrons aprisionados nos minerais, para 

estabelecer o período de tempo transcorrido desde que a população aprisionada de 

elétrons foi liberada pela última vez. Os minerais mais comumente utilizados são quartzo 

e feldspato. O evento de liberação de carga acumulada é o instante em que este material 

foi exposto à luz diurna pela última vez, antes de ser recoberto por novo episódio 

deposicional. A emissão da luminescência através da estimulação óptica (luz) é 

denominada Luminescência Opticamente Estimulada (LOE).

A LOE pode ser aplicada aos mais diversos ambientes deposicionais como eólico, 

fluvial, lacustre, sedimentos relacionados a tsunami e terremotos (Yanchou et al., 2002).  

Wintle et al. (1993) foram os primeiros a obterem sucesso na datação óptica de colúvio, 

usando os sinais Infra Vermelho - LOE em grãos de Feldspato. Posteriormente, outros 

trabalhos foram publicados, como o de Lang (1994), utilizando poliminerais, e Porat et 
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al. (1996 e 1997), usando Infra Vermelho - LOE a partir de K-feldspato para datar 

sedimentos coluviais em escarpas de falhas no sul de Israel. Mais recentemente, outros 

trabalhos foram publicados (Lang & Hönscheidt, 1999; Eriksson et al., 2000; Zilberman 

et al., 2000; e Tatumi et al., 2003), utilizando colúvio na datação LOE com o protocolo 

de múltiplas alíquotas (LOE-MAAD). 

O método Single Aliquot-Regeneration (SAR) consiste na determinação da 

paleodose usando apenas uma alíquota, encontrando pelo menos 20 idades para cada 

amostra. Essas idades são usadas em método estatístico, com a construção de diagramas 

de freqüências, para saber a flutuação das idades encontrada em uma dada amostra. 

Através da interpretação desse diagrama e dos resultados da idade média e seu desvio 

padrão, são deduzidas hipóteses a respeito do processo de deposição das amostras, além 

do próprio resultado das idades em si. Desta forma, amostras com deposição não eólica e 

que não sofreram aquecimento são as mais datadas pelo método SAR. O método SAR 

pode ser intrinsecamente mais preciso que o LOE-MAAD e, potencialmente, mais 

acurado que o método de simples alíquotas convencionais, na determinação da dose 

equivalente (Wallinga et al., 2000). Outra vantagem deste método sobre os demais é 

análise de um grão ao invés de uma grande quantidade de material sedimentar (Lian & 

Huntley, 1999).

Para definir o comprimento dos segmentos de falha em superfície, foi utilizado 

imagens do sensor Ikonos II, integradas a investigações de campo. Estas imagens estão 

no modo multiespectral colorido, e possuem resolução espacial de 4 m, que permitiram a 

identificação de segmentos de falha em superfície. A estas imagens foram aplicadas 

filtros direcionais do tipo Laplaciano, que correspondem a filtros passa alta, com o intuito 

de ressaltar lineamentos na área de interesse. Estes filtros foram aplicados segundo as 

direções NE-SW, NW-SE e E-W. 

4.3. Indícios das reativações em superfície 

Os mais expressivos indícios da tectônica rúptil ativa na área de Macaíba (Área 3 na 

Figura 1.1) foram evidenciados através do registro histórico de um sismo de intensidade 

MM = V ocorrido no estuário do Rio Jundiaí (Figura 4.1) em 24 de Julho de 1879, em 

superfície, pelas análises morfotectônica e estrutural, e em sub-superfície através de perfil 

geológico e mapa de contorno estrutural para base da Formação Barreiras.



41

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Nogueira, F.C.C. 2008) Capítulo 4

Figura 4.1. Mapa geológico da região litorânea próxima a Natal (RN), com a indicação dos afloramentos 
visitados (a, b, c, d, e), localização da Falha do Rio Jundiaí (FRJ) e dos perfis geológicos da figura 4.3. A 
cidade de Natal foi omitida da figura por questão de clareza. 

A análise em superfície foi realizada ao longo do extenso vale inciso, denominado 

Vale do Rio Jundiaí (Figura 4.1). Este vale está encaixado segundo o trend estrutural NE-

SW, tendo suas escarpas controladas por falhas transtrativas (Figura 4.1). Outros trends

estruturais presentes na área são os NW-SE e E-W, associados ao regime tectônico 

distensivo. O contorno estrutural da base da Formação Barreiras (Figura 4.2) apresenta 

variações altimétricas de até 80 m entre as profundidades máximas e mínimas. As 
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descontinuidades identificadas nesta representação 3D permitem reconhecer falhas de 

direções NE-SW, NW-SE e E-W. Estas falhas coincidem com as estruturas evidenciadas 

em superfície (Figura 4.1). O lineamento de direção NE-SW coincide com a direção que 

controla o Vale do Rio Jundiaí, através do rejeito na base da Formação Barreiras superior 

a 180 m (perfil A-A’ na Figura 4.3). Tal falha controla o basculamento do bloco para a 

direção S-SE, imprimindo ao vale uma geometria de semi-gráben (perfil A-A’ na Figura 

4.3). A falha de direção E-W, definida inicialmente pela análise morfotectônica, foi 

revelada no mapa devido ao rejeito médio de 50 m na base desta formação (perfil B-B’ 

na Figura 4.3).

Figura 4.2. Bloco diagrama do contorno estrutural para base da Formação Barreiras, com identificação 
dos principais lineamentos e a Falha do Rio Jundiaí (FRJ). Na escala vertical o ponto 0 m indica o nível 
do mar atual. 
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Figura 4.3. Perfis geológicos baseados na descrição de poços e nas sondagens geoelétricas. 

As falhas em superfície são caracterizadas por falhas no granito, que são por vezes 

preenchidas por sedimento. Os planos de falhas, sem preenchimento sedimentar, 

mostraram-se como importantes indicadores cinemáticos. Tais indicadores são 

representados por falhas de espessura superior a poucos milímetros com cristais 

constituídos por uma matriz de granulometria fina, de cor escura e textura afanítica. Os 

principais indicadores cinemáticos identificados em afloramento são estrias de falha, 
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deformando tanto o granito como o colúvio (Figura 4.4a), e a relação geométrica entre 

estruturas do tipo Reidel (Figura 4.4b). 

Figura 4.4. (a) Estrias de falha presentes no colúvio que preenche as falhas no granito. (b) Estruturas do 
tipo Reidel no granito, caracterizando uma cinemática transcorrente dextral. (c) Seção delgada observada 
em luz natural, com a identificação das áreas pouco (A1) e intensamente (A2) deformadas, indicando 
cinemática transcorrente dextral. 

Na análise microestrutural, foram observadas falhas através de seção delgada, onde 

o granito é localmente deformado (A2 na Figura 4.4c), através da forte cominuição dos 

minerais, e outras sem deformação (A1 na Figura 4.4c). Não foi observado pseudotaclito 

na lâmina, apesar da cor escura marcando os planos de falhas nos afloramentos. Também 

não foi evidenciada a presença de metamorfismo atuando sobre os cristais deformados, o 

que permite tanto caracterizar o nível crustal raso, no qual esta deformação está 

associada, quanto relacionar esta estrutura a atividades paleossísmicas. A deformação 

rúptil está restrita a estreitas regiões cisalhadas, com poucos milímetros de espessura (A2 

na Figura 4.4c), onde os fragmentos angulares dos minerais estão “flutuando” em uma 

matriz fina de hidróxido de ferro. A biotita é o principal mineral presente nesta matriz, e 

devido à atuação do intemperismo, materializada pela percolação de águas meteóricas 
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nas microestruturas, houve alteração supergênica. Devido a esta alteração, é comum 

observar a presença de carbonato e oxido-biotita, compondo a matriz.  

Muitas falhas preenchidas por sedimento estão expostas na área de estudo (Figura 

4.5 e 4.6). Estas falhas possuem mergulho vertical a subvertical próximo a superfície, 

com profundidades em torno de 20 a 30 m (Figura 4.7ab). As larguras das rupturas das 

falhas variam entorno de 1 m na superfície, reduzindo em poucos centímetros até fechar 

em profundidade (Figura 4.8ab). A geometria interna destas estruturas é bastante 

irregular. Isso é evidenciado através da forma descontínua na qual ocorre o 

preenchimento das falhas (Figura 4.8). No plano de falha, o colúvio está em contato 

direto com o granito, e em outras situações, em contato com uma faixa pouco espessa do 

granito intemperizado (saprólito).

A composição e textura deste preenchimento sedimentar foi definida a partir da 

análise granulométrica, de investigações de campo e Difratometria de Raio X (DRX). Na 

análise granulométrica realizada nos sedimentos, visou-se observar a homogeneidade na 

distribuição do tamanho dos grãos de 11 amostras (ver anexo V) coletadas nos planos de 

falha e depósitos que capeiam o granito em zonas não deformadas (Figura 4.7c). Todas as 

amostras possuem uma variação granulométrica semelhante, havendo o domínio da 

fração areia (0 a 2 mm), com exceção de algumas amostras, onde o conteúdo de 

sedimentos finos prevaleceu (Figura 4.9). Outra similaridade ocorre com relação à cor e 

textura dos grãos. O diâmetro máximo da partícula analisada corresponde aos seixos (  4 

mm), imersos em uma matriz de granulometria mais fina. O conteúdo de silte e argila (

0,062 mm) nas amostras variam entre 26% e 72%.

Nas investigações de campo, observamos os sedimentos dispostos desde o topo do 

pedimento ao atual terraço do Rio Jundiaí (Figura 4.10). Os sedimentos localizados nas 

porções mais elevadas foram transportados e depositados ao longo do pedimento, por 

fluxo de detritos suportados por matriz ou por clastos, em alguns casos por fluxo de 

grãos. O transporte deste material ocorreu por curta distância, pois os agentes erosivos 

não foram capazes de remover todo o sedimento para o sopé do talude. Os acúmulos de 

sedimento no pedimento ocorreram na forma de shoulder, que são fortemente controladas 

por falhas e irregularidades na superfície do talude (Figura 4.10).
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Figura 4.5. Granito intensamente deformado, com falhas preenchidas por sedimentos coluvionares. 
Detalhes da figura (a) são mostrados nas figuras (b, c, d), com suas respectivas interpretações (e, f, g).   
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Figura 4.6. Granito deformado por falhas com preenchimento (fp), e sem preenchimento coluvionar (fsp). 
Detalhes da figura (a) são expressas nas figuras (b, c, d ,e).  
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Figura 4.7. (a) Estruturas rúpteis no granito, com a indicação dos pontos de coleta de colúvio para 
datação.(b) Interpretação da figura (a), com a indicação das idades das amostras dos sedimentos que 
preenchem os planos de falha no granito. (c) Contato entre o Colúvio (cl) e o saprólito (gs), depositados 
em zonas não deformadas do granito em Macaíba.  

A confirmação da composição do colúvio, que preenche falhas no granito, veio 

através da correlação dos tipos de argila na composição dos sedimentos presentes tanto 

nos planos de falha, como nos sedimentos que capeiam o granito em zonas não 

deformadas e nos depósitos aluvionares. Doze amostras foram coletadas ao longo do 

pedimento e nos antigos terraços abandonados do Rio Jundiaí para serem analisadas por 

Difratometria de Raio X (DRX). 

Os resultados destas análises (Anexo III) revelaram o pico diagnóstico do mineral 

caulinita a 7,32 , presente na composição do colúvio (amostra drx-07 na Figura 4.11) e 

nos sedimentos que capeiam o granito em áreas não deformadas (amostra drx-02 na 

Figura 4.11). Enquanto que associado aos sedimentos aluvionares, o pico de 4,26 

identificado é característico do mineral Illita (amostra drx-11 na Figura 4.11). 
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Figura 4.8. (a) Descontinuidade no preenchimento do sedimento coluvionar no plano de falha contido no 
granito. (b) Interpretação da figura (a). (c) Detalhe da descontinuidade no preenchimento coluvionar da 
figura (a). (d) Interpretação da figura (c). (e) Estrutura do tipo Release band observado na projeção 
horizontal do granito aflorante. (f) Interpretação da figura (e). 

Figura 4.9. Curva granulométrica para 11 amostras de colúvio, coletadas nos planos de falhas no granito. 
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Figura 4.10. Diagrama esquemático mostrando o mecanismo de falhamento e a formação e evolução das 
falhas preenchidas por sedimento. Os estágios II e III ocorreram em diferentes momentos da ruptura da 
falha. Diagrama de paleotensões para a área de estudo deste capítulo. 



51

Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Nogueira, F.C.C. 2008) Capítulo 4

Figura 4.11. Resultados da análise por difratometria de raio x. 

Com base nestas investigações, foi corroborado que o preenchimento das falhas é 

composto pelo mesmo material que capeia o granito em toda extensão do pedimento. 

Este preenchimento foi realizado por processos gravitacionais, característicos de 

sedimentos coluvionares. Os colúvios estão preenchendo as falhas de forma aleatória, isto 

é, sem acamamento ou orientação dos seixos, e apresentam segregação hidromórfica 

caracterizando um relativo período de estabilidade destes sedimentos. 

4.4. Análise cinemática e cronológica dos falhamentos 

A análise estrutural realizada na área ficou concentrada ao longo da Falha do Rio 

Jundiaí, que é expressa em superfície através do acentuado relevo escarpado. As 

estruturas identificadas em afloramento, principalmente associadas às falhas sem 

preenchimento coluvionar, traduziram bem o seu significado cinemático, que é 

representado pelas release bands (Figuras 4.8 ef), estrias de falha e estruturas Reidel 

(Figuras 4.4 ab). 

Estas análises revelaram dois grupos principais de falhas preenchidas por 

sedimentos. Ambos os grupos de falhas apresentam até 25 cm de abertura e 

preenchimento que podem atingir até 15 m de profundidade. O primeiro grupo, com 

direção NE-SW, mergulho subvertical, e movimento oblíquo (dextral e normal), mostra 

sistematicamente preenchimento de sedimentos. O segundo grupo, com direção N-S, 
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mergulho subvertical e movimentação transcorrente dextral e normal, apresenta 

preenchimento raro. Este conjunto de falhas indica movimentos transtensionais em 

afloramentos, que coincidem espacialmente com aquele da Falha do Rio Jundiaí, 

~60ºAz/~60ºNW, e com rejeito vertical de até 180 m (perfil A-A’ na Figura 4.3). No 

diagrama de paleotensões (Figura 4.10) é possível confirmar a existência de um evento 

tectônico transtensional, que é o reflexo da tensão máxima segundo a direção E-W. Tal 

evento está associado a paleossismos que são responsáveis pela formação de rupturas no 

granito, por vezes preenchidas por colúvio. A idade direta do evento foi obtida com a 

datação do colúvio.

4.4.1. Datação de sedimentos coluvionares 

A idade do evento tectônico compressivo E-W, responsável pela geração de falhas 

no granito em Macaíba, é representada através da datação de 15 amostras de colúvio, 

coletadas na área de estudo (Figura 4.12a) e datadas utilizando os métodos LOE e SAR 

em cristais de Feldspato. Os resultados das datações LOE e SAR revelam seis 

agrupamentos principais (Figura 4.13) que são expressas pelas seguintes idades: 8.000 - 

9.000, 11.000 - 15.000, 16.000 - 24.000, 37.000 - 45.500, 53.609 - 67.959 e 83.000 - 

84.000 anos. A amostra NOG-10 (Figura 4.13), com idade variando entre 53.609 - 67.959 

anos, foi individualizada por não obter relação com nenhum outro grupo de amostras.   

4.4.2. Estimativa de magnitude 

Uma estimativa da magnitude dos paleossismos, responsáveis pela geração de 

falhas preenchidas ou não por colúvio, pode ser realizada quando alguns parâmetros 

geológicos são conhecidos. Esta estimativa é obtida através da relação entre parâmetros 

de falha, como exemplo o comprimento da ruptura (Surface Rupture Lenght - SRL) e área 

da ruptura (Rupture Area) pela magnitude do terremoto. Vários autores têm apresentado 

diferentes relações empíricas (Kanamori & Anderson, 1975; Bonilla et al., 1984; 

Ambraseys, 1988; Wells & Coppersmith, 1994; Ambraseys & Jackson, 1998; Wang & 

Ou, 1998; Smith & Stock, 2000; Pavlides & Caputo, 2003; Papazachos et al., 2004; 

Konstantinos et al., 2005).
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Figura 4.12. (a) Localização dos pontos de coleta de amostras para datação. (b) Os principais lineamentos 
identificados através do processamento digital de imagem Ikonos e investigações de campo. 
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A estimativa das magnitudes dos paleossismos, responsáveis pela geração de falhas 

preenchidas ou não por colúvio, foi realizada com base na proposta de Wells & 

Coppersmith (1994). Esta proposta estabelece uma relação entre os parâmetros da falha, 

que no caso desta pesquisa foi empregada a relação entre o comprimento superficial da 

ruptura (SRL) e a magnitude do momento sísmico (Mw), que é expressa pela seguinte 

formulação:

Mw = 5,08 + 1,16 * log (SRL)     (equação 4.1) 

onde M representa o momento magnitude. 

Dentre as referências citadas utilizaremos a relação proposta por Wells & 

Coppersmith (1994), por dois motivos: o trabalho envolve uma grande quantidade de 

sismos ocorridos em escala mundial e por estabelecer que não exista uma diferença 

significante na magnitude estimada em função do tipo de regime tectônico atuante na 

área, seja esta área controlada por falhas normal, reversa ou transcorrente. Esta afirmação 

foi apoiada mais tarde pelo trabalho de Konstantinos et al. (2005), desenvolvido na região 

do Mediterrâneo. Dentre as relações propostas por Wells & Coppersmith (1994) para os 

diferentes parâmetros de falha, foi escolhida a relação comprimento superficial da ruptura 

e magnitude do terremoto (Equação 4.1).

O comprimento do segmento de falha em superfície foi observado através de 

imagens Ikonos e integrado as investigações de campo realizadas na região, onde aflora o 

granito. Através da excelente resolução espacial de 4 m, oferecida pelo sensor Ikonos II, 

integrada aos dados de campo revelaram rupturas em superfície com comprimento médio 

e máximo de 1,0 e 1,42 km, respectivamente (Figura 4.12b). Estas rupturas estariam 

associadas a falhas com trend NE-SW e NW-SE. Com base no comprimento das rupturas 

no granito, os principais sismos ocorridos na área são estimados com magnitude máxima 

de Mw = 5,3. 

4.5. Conclusão 

A evolução paleossísmica da área de pesquisa teve início a partir da identificação da 

Falha do Rio Jundiaí, ~60ºAz/~60ºNW, com rejeito vertical de até 180 m, realizada 

através das análises morfotectônica e o contorno estrutural para a base da Formação 
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Barreiras. Na análise estrutural, as falhas mesoscópicas são consideradas como 

importantes feições em superfície que denunciam os paleossismos responsáveis pela 

reativação de estruturas na área de estudo. Durante a análise estrutural foram 

identificados dois grupos principais de falhas, apresentando ou não preenchimento, que 

são reflexos de um evento tectônico compressivo representado pela compressão sub-

horizontal E-W e distenção sub-horizontal N-S, que ocorre durante o período Neógeno. 

Esta análise estrutural indica que o campo de paleotensões é consistente com o atual 

campo de tensão da área. 

 O evento, identificado pela análise de paleotensões, atuou na área através de 

paleossismos de magnitude Mw = 5,3. De acordo com as idades LOE e SAR, seis 

períodos de falhamentos ocorreram na área durante o Neógeno, mais especificamente 

entre os intervalos de 8.000 - 9.000, 11.000 - 15.000, 16.000 - 24.000, 37.000 - 45.500, 

53.609 - 67.959 e 83.000 - 84.000 anos. As evidências em superfície nos permitem 

afirmar que o evento é sin-sedimentar, devido à existência de estrias de falha no colúvio, 

que preenche os planos de falhas no granito. 

O agrupamento de idades identificado na datação do colúvio aliado ao sismo 

ocorrido em 24 de julho de 1879, no estuário do Rio Jundiaí, pode refletir os intervalos de 

recorrência, nos quais os principais paleossismos e sismos foram submetidos, durante a 

recente evolução tectônica. O conjunto de dados indica que eventos paleossímicos 

ocorreram no Vale do Rio Jundiaí, associados à rupturas de superfície e a paleossismos 

pouco maiores do que aqueles registrados no curto período de análise histórica e 

instrumental.

Estes eventos paleossísmicos podem ter sua gênese atribuída à reativação de 

estruturas pretéritas controladoras do arcabouço estrutural da Bacia Potiguar nesta área, 

sob a influência de um campo de tensão neógeno. O caráter inovador desta pesquisa é 

traduzido na datação direta destas falhas no granito, e com isso fornecendo a idade do 

evento tectônico, já identificado na literatura (Souza et al., 2005; Nogueira et al., 2006), 

porém nunca posicionado temporalmente. 
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Figura 4.13. Idades LOE e SAR obtidas a partir da datação de colúvio. 
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5. EVIDÊNCIAS DE REATIVAÇÃO COSSÍSMICA DE ESTRUTURAS DA 

CROSTA SUPERIOR, A FALHA SAMAMBAIA - NE DO BRASIL 

5.1. Introdução 

Localizada no Nordeste do Brasil, a região de João Câmara - RN (Figura 5.1) é 

considerada uma das regiões mais sismicamente ativas da porção intraplaca sul-

americana. Porém o entendimento da origem da sismicidade nesta região não está 

totalmente elucidado. Nesta região os sismos estão ocorrendo ao longo de uma falha com 

direção 37º Az e forte mergulho para NW, com movimento transcorrente dextral e 

pequena componente extensional, denominada de Falha Samambaia. Por algum tempo 

acreditava-se que a causa desta atividade sísmica nada tinha haver com estruturas 

pretéritas contidas no embasamento cristalino (Takeya et al., 1989). No entanto, em 

trabalhos mais recentes realizados na área é comum admitir a origem destes eventos 

sísmicos a zonas de fraqueza pretéritas, que consiste na reativação do fabric pré-

cambriano. Algumas vezes, este processo de reativação pode estar associado à pressão de 

fluidos (Bezerra et al., 2007). 

Conforme observado acima, apesar de existirem trabalhos que discutam as causas 

da sismicidade na região de João Câmara, a compreensão detalhada da origem desta 

sismicidade merece um maior destaque, principalmente, na identificação do tipo de 

feição geológica que está sendo reativada. Para a melhor compreensão desta feição 

geológica é necessária a correlação da sismicidade com a trama estrutural dúctil e rúptil 

da crosta superior. 

Através da integração de dados geológicos, geofísicos e análise morfotectônica, foi 

investigada a origem dos processos responsáveis pela reativação de estruturas 

previamente formadas no embasamento cristalino pré-cambriano, com ênfase na 

identificação do tipo de feição geológica que esteja relacionada a esta reativação. Como 

outro objetivo, foi caracterizada a geometria interna desta falha. O caráter inédito deste 

trabalho reside na caracterização da feição geológica responsável pelo processo de 

reativação. Esta caracterização foi possível tanto através da correlação entre o estudo do 

fabric dúctil das rochas do embasamento com os trends geomorfológicos, como através 

da assinatura magnética e a sismicidade da área. 
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5.2. Aspectos sismotectônicos da região de João Câmara 

A tectônica neogênica atuante na região de João Câmara (Figura 5.1) ocorre 

principalmente associada às exposições do embasamento pré-cambriano na borda sul da 

Bacia Potiguar e na forma de enxames, com terremotos apresentando epicentros rasos. O 

registro histórico da atividade sísmica na região de João Câmara ocorreu desde 1912, 

com outros eventos ocorridos em 1919, e nas décadas de 30, 50 e 70 (Ferreira et al., 

1987). A primeira série de sismos em João Câmara registrada instrumentalmente data de 

dezembro de 1983 a janeiro de 1984, com sismos de magnitude máxima mb = 2,4. 

Posteriormente, outros ciclos de atividades sísmicas foram registrados, dando destaque ao 

evento de 30/11/1986, com um sismo de magnitude mb = 5,1 (Ferreira et al. 1987; 

Takeya, 1992), sendo considerado até hoje o de maior magnitude registrado na região de 

João Câmara. A distribuição espacial dos epicentros permitiu a caracterização de uma 

falha geológica de 40 km de extensão e trend NE-SW, denominada de Falha Samambaia 

(Ferreira et al., 1987; Sophia & Assumpção, 1989; Takeya et al., 1989). O 

monitoramento desta estrutura indica que os hipocentros possuem profundidade máxima 

de 8,91 km. 

A falha Samambaia possui cinemática transcorrente dextral com uma pequena 

componente distensiva, sendo composta por três segmentos de falha imprimindo uma 

geometria en echelon (Bezerra et al., 2007). O segmento principal possui 15 km de 

extensão, e os dois segmentos a sudeste com 6 e 2.5 km de extensão, sendo que Bezerra 

et al. (2007) identificaram uma componente contracional entre os dois segmentos sudeste. 

Paralelo a orientação desses segmentos, são encontrados extensos veios de quartzo 

aflorando com extensões variando cerca de 50 m a 1,2 km (Amaral 1990; Coriolano et 

al., 1997), e pequenos veios de quartzo e rochas de falha silicificadas dispostos em 

afloramentos com até 5 m de extensão (Bezerra et al., 2007). Bezerra et al. (2007) 

sugeriram que tanto os veios como as rochas silicificadas estão associadas a reativações 

de planos de fraqueza durante a formação da Falha Samambaia. 

O atual campo de tensão na região de João Câmara é caracterizado por um eixo de 

compressão horizontal máxima (SHmáx) próxima a direção leste-oeste. Esta orientação 

do campo de tensões foi definida através de dados de mecanismo focal de terremotos 

(Ferreira et al., 1987; Sophia, 1989; Assumpção, 1992; Ferreira et al., 1998; do 
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Nascimento et al., 2004), com observações de breakout de poços (Lima et al., 1997) e 

resumido no World Stress Map (Mueller et al., 2000).

Figura 5.1. Mapa geológico da área, modificado de Angelim et al. (2006), com a distribuição de 
epicentros registrados na região da Falha Samambaia. 

5.3. Metodologia 

O conjunto de técnicas de investigação utilizado para o desenvolvimento deste 

trabalho compreende a integração de dados geomorfológicos, geológicos, sismológicos e 

aeromagnéticos.

5.3.1. Dados geomorfológicos 

Com o dado geomorfológico foi possível corroborar os principais lineamentos da 

área, através do alinhamento do relevo colinoso e o padrão de drenagem. A análise foi 

realizada pelas observações em afloramentos e utilizando dados da Shuttler Radar 

Topography Mission (SRTM), disponibilizado pela NASA. Os dados da SRTM 
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permitiram a geração do modelo digital de elevação, com uma resolução espacial de 90 m 

e precisão vertical de 16 m. A estes dados foram aplicadas técnicas de iluminação 

utilizando o módulo do ArcMap, dentro do software ArcGis 9.1 (ESRI).

5.3.2. Dados geológicos 

A base de dados geológicos utilizada neste trabalho foi o mapa geológico do estado 

do Rio Grande do Norte na escala 1:500.000 (Angelim et al., 2006). Pequenas 

modificações foram realizadas a esta base através de levantamentos de campo realizados 

na área. Em adição, uma análise petrográfica foi realizada em amostras de veios de 

quartzo e rocha de falha silicificada coletada durante a etapa de levantamento de campo, 

através de um microscópio de transmissão óptica. Também foi realizada análise estrutural 

em afloramentos localizados próximos da zona de epicentros de João Câmara, através da 

medida de atitude de planos e estrias de falha. Finalmente, este conjunto de dados 

geológicos foi integrado visualmente a dados sismológicos, aeromagnéticos e análise 

morfotectônica, em ambiente SIG através do software ArcGis 9.1.  

5.3.3. Dados sismológicos 

O acervo de dados epicentrais reunidos neste trabalho compreende 3.995 sismos 

registrados em três períodos, sendo o maior acervo de dados epicentrais reunidos e 

publicados acerca da sismicidade da região de João Câmara até hoje. O primeiro período 

de registros, ocorrido em 1986-1987 (Ferreira et al., 1987; Takeya, 1992), reuniu um 

acervo de 3.780 sismos. A outra fase de registros ocorreu entre janeiro e fevereiro de 

1989 (Costa et al., 1989), quando foram observados 122 sismos localizados na porção 

mais a norte do enxame de sismos registrados no primeiro período. O último período de 

registros sísmicos utilizados neste trabalho foi obtido entre 1993-1994 (do Nascimento et 

al., 2004), na ocasião foram determinados 108 sismos, distribuídos na porção a sul da 

zona epicentral.

5.3.4. Dados aeromagnéticos 

Dados aeromagnéticos têm aplicação consistente no mapeamento geológico 

(Parsons et al., 2006; Ferraccioli et al., 2002) e na análise de estruturas geológicas, como 

mega-dobras e falhas (Bournas et al., 2003; Betts et al., 2003; Betts et al., 2004; Grauch, 

2001). Neste trabalho a aplicação de dados aerogeofísicos visa o imageamento de 
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estruturas geológicas, do tipo zona de cisalhamento e falhas. Este imageamento é 

possível devido à variação nas propriedades magnéticas dos litotipos que compõem o 

substrato rochoso crustal. Em particular, as falhas geológicas geram importantes 

anomalias magnéticas, principalmente quando representam contrastes laterais abruptos na 

magnetização das rochas. 

A base de dados aerogeofísicos utilizada neste trabalho foi adquirida no projeto 

Bacia Potiguar, levantado pela Petrobrás em 1986. A região da Falha Samambaia situa-se 

na porção leste do referido projeto (Figura 5.2). Estes dados foram levantados através de 

linhas de vôo com 4 km de espaçamento, segundo a direção N20ºW e linhas de controle 

de 5-10 km de espaçamento na direção N70ºW (Brasil. MME/CPRM, 1995). A altura da 

linha de vôo corresponde a 500 m com intervalo de amostragem de 100 m. 

Os dados magnéticos foram submetidos a uma rotina de processamento, que consta 

de um controle adicional da qualidade do registro geofísico a ser efetivamente utilizado. 

Este controle permite identificar dados espúrios que podem comprometer as etapas 

seguintes do processamento. Por exemplo, podem ocorrer discrepâncias nos valores do 

campo geomagnético nos cruzamentos entre diferentes linhas de vôo e ruídos nas 

gravações digitais dos registros lógicos, que representam à amostragem total. Para isso, 

realizou-se uma análise da distribuição das linhas de vôo, bem como aplicados métodos 

estatísticos denominados de diferença quarta e parâmetro P proposto por Blum (1999). 

Estas técnicas permitem a identificação de registros cujos valores não se enquadram no 

desvio-padrão da população de registros, ou seja, valores espúrios ao conjunto de dados. 

As imperfeições identificadas nos dados aeromagnéticos foram eliminadas das linhas de 

vôo.

O campo magnético anômalo, previamente extraído a sua componente principal 

através do International/Definitive Geomagnetic Reference Field (IGRF/DGRF), foi 

interpolado através do algoritmo da mínima curvatura (Anexo VI). A malha utilizada 

nesta interpolação é composta por células de 2000 m, correspondentes a metade do 

espaçamento entre as linhas de produção do levantamento aerotransportado. Para corrigir 

os desnivelamentos presentes nos dados do campo magnético anômalo, visando 

minimizar estas imperfeições e homogeneizar a distribuição espacial dos dados, foi 

aplicada a rotina de micronivelamento desenvolvida por Blum (1999), com base no 

método proposto por Minty (1991). Esta rotina consiste na aplicação de filtros simples e 
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distintos nas duas direções ortogonais de uma malha, mais precisamente na direção da 

linha de vôo e perpendicular a esta. 

Figura 5.2. Modelo digital de terreno do extremo NE do Brasil, elaborado a partir de dados do sensor 
SRTM. A linha em vermelho limita a área do Projeto Aeromagnético Bacia Potiguar.   

Após finalizar esta etapa de pré-processamento (Figura 5.3), com a interpolação do 

conjunto de dados através do método Curvatura Mínima, estes dados foram 

micronivelados, gerando com isso o mapa do campo magnético anômalo micronivelado. 

Os temas transformados (Figura 5.4) são representados pela derivada horizontal e 

vertical, continuação ascendente e descendente, amplitude do gradiente horizontal total, 

amplitude e inclinação do sinal analítico (ver anexo VI). Além disso, o filtro de 

Deconvolução de Euler 3D foi aplicado às anomalias magnéticas com o intuito de mapear 

as profundidades das fontes magnéticas em sub-superfície. 

5.3.5. Deconvolução de Euler 

A deconvolução de Euler é uma sofisticada técnica de mapeamento que fornece a 

distribuição espacial das fontes causadoras das anomalias magnéticas observadas em uma 

determinada região. A profundidade das fontes magnéticas é estimada pela taxa de 

decaimento do campo magnético anômalo em função da distância entre a fonte e o ponto 
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de medida, que está relacionada à intensidade do campo magnético (Barbosa & Silva, 

2005).

Figura 5.3. Fluxograma referente às etapas de pré-processamento dos dados aeromagnéticos. 
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Figura 5.4. Fluxograma das etapas de processamento dos dados aeromagnéticos transformados a partir do 
campo magnético anômalo micronivelado. 
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Esta técnica foi desenvolvida por Thompson (1982), baseada na equação diferencial 

homogênea de Euler, considerando a anomalia magnética do campo total [T(x,y,z)], não 

corrigida de um campo regional aditivo constante e produzida por uma fonte pontual 

tridimensional, representada pelas coordenadas cartesianas x0, y0, z0 (Reid et al., 1990): 

T
z
Tzz

y
Tyy

x
Txx 000 ,     (Equação 5.1) 

onde  representa o índice estrutural, que representa um fator exponencial correspondente 

a taxa de decaimento do campo potencial com a distância, para uma fonte de geometria 

previamente estabelecida.

Os diferentes valores de índice estrutural podem caracterizar várias feições 

geológicas, como contatos, foliação, falhas, diques, e outras feições magnéticas. Os 

trabalhos de Reid et al. (1990; 2003) e Reid (2003) mostram os valores do índice 

estrutural (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 - Índice estrutural (IE) para dados aeromagnéticos   

Fonte            IE 

Circular           3 

Cilíndro Horizontal           2 

Falha (small step)                 1 

Contato           0 

A escolha correta do índice estrutural é crucial para obtenção do sucesso na 

aplicação da técnica (Reid, 1995). Apesar da deconvolução de Euler demonstrar boa 

localização de fontes horizontais, um erro na escolha do índice estrutural pode acarretar 

tanto imprecisão na determinação da profundidade das fontes (Ravat, 1996; Barbosa et 

al., 1999), quanto soluções dispersas, associadas com anomalias isoladas (Silva et al., 

2001). No entanto, alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos (Gerovska & Araúzo-

Bravo, 2003; Silva & Barbosa, 2003) com o intuito de oferecer uma melhor precisão na 

escolha do índice estrutural, favorecendo com isso a seleção de soluções mais adequadas 

do ponto de vista geológico. 
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Além do índice estrutural, outros parâmetros são cruciais para o sucesso na 

aplicação da deconvolução de Euler, como o tamanho da janela espacial e tolerância 

máxima de erro (%). O tamanho da janela espacial é utilizado para determinar a área que 

deve ser usada para o cálculo da deconvolução de Euler. Todos os pontos localizados 

dentro da área desta janela são usados para resolver a equação de Euler.  Com a 

tolerância máxima de erro, expressa em porcentagem (%), se determina quais soluções 

são aceitáveis, soluções aceitáveis com erro estimado menor que a tolerância 

especificada.

Neste trabalho, a escolha dos parâmetros para aplicação da deconvolução de Euler 

3D foi estritamente empírica. Vários valores de parâmetros do índice estrutural foram 

testados, variando de 0 a 1. Para o tamanho da janela espacial, que visa controlar a 

absorção de fontes magnéticas, foi aplicado valores de 5 a 15 km e a porcentagem de erro 

julgada como aceitável de todas as soluções calculadas, que ficou entre 2% a 15%, sendo 

que quanto menor for o valor da tolerância de erro mais soluções confiáveis serão 

produzidas. A melhor combinação de parâmetros obtida para a caracterização dos 

principais domínios magnéticos na região de João Câmara foi de 1 para o índice 

estrutural, 10 km para a janela espacial e 5% de tolerância de erro.

5.3.6. Fusão de imagens 

Normalmente, dados aerogeofísicos e modelos digitais de elevação, gerados a partir 

de dados SRTM, são analisados de maneira individual. No entanto, tais métodos 

investigativos podem ser empregados de forma integrada como o produto da fusão de 

imagens utilizando-se técnicas de processamento digital. As informações geradas deverão 

permitir uma interpretação geológica e estrutural mais acurada. 

A fusão de imagens no domínio espacial é uma técnica voltada para a transferência 

de valores de alta freqüência, contidas nas imagens de maior resolução espacial, para 

aquelas de menor resolução, porém com maior resolução no domínio espectral 

(Schowengerdt, 1997). Para a realização da fusão é necessário ter alguns cuidados 

prévios, principalmente na escolha do método, com o intuito de preservar a fidelidade 

espectral do dado, sem com isso promover qualquer distorção espectral. Ambas as 

qualidades espectral e espacial dependem do método que realiza a transferência dos 

coeficientes de alta freqüência (Buntilov & Bretschneider, 2007). O método de fusão de 
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imagens denominado Gram-Schmidt permite a fusão automática de uma imagem colorida 

de baixa resolução com uma imagem em tons de cinza de alta resolução, imprimindo na 

imagem fundida o tamanho do pixel de maior resolução. A imagem de maior resolução 

espacial utilizada para fusão foi o relevo sombreado do modelo digital de elevação com 

resolução de 90 m, enquanto que a de menor resolução foi o dado aeromagnético 

interpolado em uma malha regular de 2000 m (Figura 5.5). 

5.4. Documentação da falha 

No modelo digital de elevação, foram identificados três domínios topográficos na 

região de João Câmara (Figuras 5.6a). O primeiro domínio, localizado na parte sudoeste 

da área (D1 na Figura 5.6a), mostra um relevo acidentado, com feições topográficas 

variando sua cota altimétrica entre 150 a 400 m. Nesta área, o relevo é pouco aplainado e 

dissecado, mostrando-se um pouco mais preservado das intempéries. Os lineamentos 

topográficos neste domínio são expressos principalmente por cristas alinhadas com cotas 

altimétricas em torno de 350 m. Tais cumes e vales caracterizam dois trends topográficos 

alinhados segundo as direções médias de 26o e 39o Az (D1 na Figura 5.6b). O trend

NNE-SSW mostra-se paralelo com a Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara, enquanto 

que o NE-SW ocorre exatamente paralelo e contíguo à faixa de epicentros (Figura 5.6a), 

que caracteriza a Falha Samambaia.

O segundo domínio está localizado na porção à E da zona de sismos (D2 na Figura 

5.6a), sendo caracterizado por valores altimétricos da ordem de 15 a 250 m. Enquanto 

que o domínio três, localizado a oeste da zona de epicentros (D3 na Figura 5.6a), possui 

altimetria variando entre 100 e 400 m. O relevo nestes domínios é bem mais arrasado, 

evidenciado pela ausência de expressões topográficas marcantes e por vales mais 

desenvolvidos, com destaque para a Lagoa do Boqueirão e o Rio Tatu que estão 

orientados segundo a direção NE-SW (Figura 5.6a). A orientação destes domínios é bem 

dispersa (D2 e D3 na Figura 5.6b), porém no segundo domínio as direções E-W e NE-

SW mostram rápida tendência na orientação do relevo. 

A análise do fabric dúctil se fez presente através de etapas de campo executadas na 

área a sul de João Câmara, restrita ao embasamento cristalino. Nesta área, foram 

analisados vários afloramentos visando obter a atitude da foliação de rochas 

metamórficas pertencentes aos grupos Caicó e Seridó.
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Figura 5.5. Fluxograma das etapas de processamento digital visando à fusão de imagens. 
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Figura 5.6. (a) Modelo digital de elevação da região de João Câmara com as identificações dos principais 
lineamentos topográficos, e a Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara – PJCZS. Os círculos em preto 
são os hipocentros dos sismos ocorridos em João Câmara. (b) Diagramas de roseta dos lineamentos 
topográficos divididos em três domínios de acordo as suas orientações e valores de cotas altimétricas.  
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Esta análise revelou uma foliação metamórfica marcante de direção NNE-SSW 

(ponto “a” na Figura 5.7), com orientação variando 23o a 38o Az. Este trend ocorre em 

afloramentos localizados próximos da zona de cisalhamento Picuí-João Câmara, onde 

possivelmente esta estrutura exerceu algum controle estrutural nesta orientação. Para sul 

e leste, a foliação está orientada para NE-SW, variando 32o a 42o Az (c, d e e na Figura 

5.7). Estas medidas quando confrontadas com a orientação da zona sísmica, foram 

observados que a atividade sísmica de João Câmara, com direção NE-SW, é concordante 

ao padrão de foliação dúctil. Nas rochas do Grupo Caicó também são observadas três 

pontos com valores de atitudes de planos de foliação dispersos, variando entre 13o a 41o

Az (b na Figura 5.7). 

Na análise estrutural não identificamos em superfície uma expressão geológica 

significante ao longo da Falha Samambaia, que é evidenciada principalmente pela 

distribuição espacial do enxame de sismos. Mas foram mapeadas falhas neógenas 

próximas da zona sísmica, e observamos que as estruturas rúpteis mesoscópicas 

analisadas em afloramento têm direção NE-SW com alto-ângulo de mergulho para NW, 

com estrias de alto a baixo pitch (pontos de 1 a 5 na Figura 5.7), e cinemática dextral. 

Para a análise petrográfica dos veios de quartzo e rochas de falha silicificadas 

(calcedônia), foram coletados amostras localizadas em 5 afloramentos próximos a zona 

sísmica (Figura 5.7). Esta análise revelou dois eventos hidrotermais registrados na área 

pela interseção dos veios de quartzo com veios de calcedônia (Figura 5.8ab).  

O primeiro evento é representado por veios que apresentam em sua composição o 

predomínio de quartzo leitoso, formando veios de quartzo extensionais preenchidos com 

cristais superiores a 10 cm de raio. Algumas vezes estes veios exibem alta densidade de 

inclusões fluidas, que imprime cor cinza aos cristais (Figura 5.8c), em outras o quartzo 

leitoso mostra-se quase livre de inclusões fluidas. Tais veios foram deformados de forma 

rúptil, caracterizados por estruturas do tipo cataclasitos.
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Figura 5.7. Modelo digital de elevação da região de João Câmara com Diagramas de planos de foliação 
das rochas dos Grupos Seridó e Caicó, e atitude de planos de falha e estrias.  



Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Nogueira, F.C.C. 2008)  Capítulo 5

72

Figura 5.8. (a) Inclusões fluidas paralelas à foliação do veio imprimindo cor cinza ao veio de quartzo. (b) 
Veio de calcedônia intrudido em um extenso veio de quartzo leitoso, onde podemos observar cruzamentos 
entre os veios de quartzo e calcedônia. (c) Brecha hidráulica de falha composta de clastos angulares de 
quartzo leitoso e calcedônia. (d) Fragmentos de laterita silicificada (goetita – gh) em uma rede de veios 
compostos de calcedônia - cd, e hematita – ht, com NX. (e) Fragmento silicificado de laterita (fl) cruzado 
por veio de calcedônia, com NX. (f) Intercrescimento de fibras de cristais de calcedônia (cd) 
perpendiculares aos fragmentos de laterita silicificada (fl), com NX. 
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Os Silcretes que ocorrem na região foram completamente silicificados durante o 

segundo evento hidrotermal. Diante da completa silicificação do solo, ocorreu um intenso 

processo de catáclase imprimindo na rocha uma textura cataclástica com mais de 80% de 

fragmentos rochosos adjacentes, presentes na composição. Durante este processo, foram 

gerados goetita, hematita e quartzo, substituindo os fragmentos lateríticos, que foram 

cimentadas por uma fina e complexa rede de veios com menos de 63 μm de espessura 

(Figura 5.8d). A textura é marcada por cristais de goetita, incrustados por fraturas de 

tração preenchidas por hematita, na parte central, e quartzo na porção marginal (Figura 

5.8e). É comum observar a calcedônia bem desenvolvida e zonada por quartzo, formando 

cavidades geoidais (Figura 5.8f), que pode sugerir um evento extensional na abertura 

destes veios. 

Com base na localização dos epicentros em mapa foram identificados três 

segmentos de falha que compõem a Falha Samambaia e formam um ângulo de 

aproximadamente 57o Az com o campo de tensão (Figura 5.9a). A geometria dos 

segmentos de falha pode sugerir uma possível componente contracional na transição 

entre os segmentos S1-S2 e S2-S3, devido à forte inflexão dos segmentos S1 e S2 

(Figuras 5.9a e 5.10).

Na análise tridimensional dos dados epicentrais, foram observados que a Falha 

Samambaia mergulha para NW (Figura 5.11 e 5.12b), no entanto os ângulos de mergulho 

dos segmentos variam no sentido horário (Figura 5.9b). Esta variação é marcada pela 

redução no mergulho do segmento S1 em direção ao S3 (Figura 5.9c). A profundidade da 

base dos epicentros também varia com os segmentos, aumentando do segmento S1 ao 

segmento S3 (Figura 5.10).  

O produto da fusão entre o mapa da Inclinação do Sinal Analítico e o Modelo 

Digital de Elevação revelou assinaturas magnéticas negativas, com eixo principal 

orientado segundo a direção NE-SW, coincidente com a orientação da zona sísmica e 

veios hidrotermais (A1 na Figura 5.13). A correlação entre o produto da fusão com a 

distribuição espacial dos sismos revelou a provável extensão da Falha Samambaia de 

cerca de 63 km. Com base nesta correlação, esta falha pode apresentar um prolongamento 

da extensão da falha na direção offshore. No entanto, o processamento dos dados 

aerogeofísicos neste trabalho ficou restrito espacialmente a porção onshore da Bacia 

Potiguar, impossibilitando corroborar esta afirmação. Com o mesmo comportamento, 
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anomalias magnéticas de relevo negativo estão orientadas na direção NW-SE (A4 na 

Figura 5.13). 

Figura 5.9. Descrição geométrica da Falha Samambaia, modificada de Bezerra et al. (2007). (a) Visão 
downdip e relação geométrica entre os segmentos que compõem a Falha Samambaia e o atual campo de 
tensão, e a localização, através de linhas pretas tracejadas, das componentes compressivas dos segmentos 
que compõem a Falha Samambaia. (b) Visualização tridimensional dos dados hipocentrais que 
caracterizam a Falha Samambaia com a indicação da Falha Poço Branco (FPB). (c) Visualização 
detalhada dos três segmentos da Falha Samambaia. 
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Figura 5.10. Interpretação esquemática da falha Samambaia, com a indicação das componentes 
contracionais.

Uma marcante anomalia magnética positiva com direção NNE, com uma forte 

inflexão para NE-SW próximo à linha de costa está presente na área (Figura 5.14), 

coincidindo fortemente com a zona de cisalhamento e com a localização de alguns sismos 

(Figura 5.14). Outra anomalia magnética positiva menos expressiva, de direção E-W, é 

identificada na porção central do mapa (A4 na Figura 5.13). No limite do continente são 

observados lineamentos magnéticos, alternando-se entre anomalias positivas e negativas, 

orientadas segundo as direções E-W e ENE-WSW.

 As soluções calculadas na deconvolução de Euler mostraram o agrupamento das 

fontes magnéticas concentradas tanto ao longo do sistema de cisalhamento regional 

(Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara), como da zona de sismos (Falha 

Samambaia), com profundidades máximas das fontes magnéticas da ordem de 13 km 

(Figura 5.12a). O agrupamento e concentração das soluções exibem trends NE-SW e 

NNE-SSW, com as soluções mais profundas localizadas a noroeste dos agrupamentos. 

Alinhamentos secundários, de menor expressão, foram detectados e estão orientados na 

direção NW-SE com soluções de profundidades máximas de 7.720 m (AS na Figura 

5.12a).
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Figura 5.11. Visualização tridimensional dos dados hipocentrais correlacionados com o produto da 
deconvolução de Euler, com índice estrutural 1, que permitem estimar o conjunto de dados 
representativos da Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara (ZCPJC) e Falha Samambaia (FS). 
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Figura 5.12. (a) Distribuição das soluções da deconvolução Euler, calculadas para área de influência das 
anomalias magnéticas associadas à zona de cisalhamento Picuí-João Câmara (ZCPJC) e a zona sísmica, 
com a indicação do contato entre a Bacia Potiguar (BP) e o embasamento cristalino (EC). Agrupamentos 
secundários (AS) de direção NW-SE são individualizados no mapa. (b) Dados hipocentrais 
correlacionados com o produto da deconvolução de Euler, com a indicação do conjunto de dados 
associados da ZCPJC e Falha Samambaia (FS). 
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Figura 5.13. Mapa de detalhe da fusão da imagem SRTM, com relevo sombreado, e o mapa da Inclinação 
do sinal analítico, com a interpretação das principais anomalias (A1 a A4).  
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Figura 5.14. Produto da fusão do modelo digital de elevação, com o relevo sombreado, e o mapa de 
Inclinação do Sinal Analítico. As principais anomalias magnéticas (A1 a A4) estão indicadas no mapa. 
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5.5. Discussões 

5.5.1. Aspectos geomorfológicos e geológicos 

Os três domínios caracterizados através da análise morfotectônica da área traduzem 

bem a trama estrutural local, que controlou a geomorfologia esculpida por agentes 

externos. O primeiro domínio (D1 na Figura 5.6a) revela que os lineamentos topográficos 

estão perfeitamente alinhados a zona sísmica, e em marcante consonância com a foliação 

dúctil. Tal fato sugere uma influência dos planos de foliação dúctil na orientação dos 

lineamentos topográficos. O padrão disperso identificado no domínio D2 (Figura 5.6b) 

pode refletir a intensa influência da erosão fluvial no controle da distribuição destes 

lineamentos, representada pela rede de drenagem de direção principal E-W e secundária 

NE-SW. Estas feições são caracterizadas por cumes que foram esculpidos ao longo do 

tempo por agentes exógenos. No terceiro domínio (D3 na Figura 5.6a), os lineamentos 

mostram o decisivo controle da zona de cisalhamento Picuí-João Câmara em suas 

orientações. 

No Nordeste do Brasil é evidenciada a reativação sísmica da trama dúctil pré-

cambriana, através da relação entre o fabric dúctil e o atual campo de tensão (Ferreira et 

al. 2008). A foliação marcante aliada a alinhamentos topográficos e epicentrais, todos 

orientados para NE-SW, são as principais evidências da reativação destes planos de 

foliação. A análise estrutural realizada em afloramentos situados na região de João 

Câmara revelou estruturas com a mesma direção NE-SW e cinemática dextral da Falha 

Samambaia, podendo ser considerada uma das poucas expressões desta estrutura em 

superfície.

A análise petrográfica mostrou que a composição do veio de quartzo e da rocha de 

falha silicificada são características de atividades hidrotermais que ocorreram na base da 

crosta rúptil. Essa característica é o reflexo do predomínio de quartzo nas composições, 

pois este mineral tem a propriedade de ter alta mobilidade, permitindo ser transportado a 

partir de grandes profundidades a superfície da crosta. No entanto, minerais 

ferrimagnéticos, que apresentam relativamente baixa mobilidade, podem ocorrer na 

composição destes veios, em porções mais profundas da crosta. A relação de interseção 

entre veios mostra a existência de, pelo menos, duas fases de eventos hidrotermais 

registradas na área, onde as rochas de falha silicificadas, representadas por veios de 

quartzo, estão cruzando os veios de calcedônia de um evento mais recente. A mineralogia 
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e textura das rochas de falha silicificadas mostram que o segundo evento hidrotermal 

ocorreu em condições de baixa pressão e temperatura, devido à existência de cataclasitos 

associados a estes veios. Estes cataclasitos foram causados por explosões hidrotermais 

posterior tanto ao evento responsável pela instalação dos veios de quartzo como a 

completa silicificação dos solos lateríticos da área de estudo.  

5.5.2. Implicações para a reativação da Falha Samambaia 

Em João Câmara, a distribuição espacial dos epicentros registrados permite 

estabelecer a geometria da Falha Samambaia, que é caracterizada em planta como uma 

falha composta por três segmentos, de cinemática transcorrente dextral com componente 

compressiva na transição de todos os segmentos (Figura 5.9a). A visualização 

tridimensional dos hipocentros na base da zona sísmica é marcada por sismos com 

profundidades semelhantes nos três segmentos que compõem a falha Samambaia (Figura 

5.10). Tal fato é caracterizado pelo fechamento da envoltória sísmica, com sismos mais 

profundos exibindo profundidades equivalentes e imprimindo nesta envoltória uma base 

retilínea (Figura 5.10). Ghevariya & Sahu (2001) sugerem que a terminação abrupta da 

zona de epicentros na região intraplaca de Bhuj, na Índia, é o reflexo de reativação 

cossísmica.

O resultado da modelagem realizada por Meijer (1995) e Coblentz & Richardson 

(1996), indica que SHmáx e SHmin, derivado a partir de mecanismo focal, são concordantes 

com a atitude dos eixos 1 (tensão compressiva principal máxima) e 3 (tensão

compressiva principal mínima), respectivamente. A relação geométrica entre os 

segmentos de falha com o 1 não oferece condições ideais para a reativação de estruturas 

(zona de cisalhamento e foliação). Estes segmentos formam um ângulo de 53º Az com o 

1 (Figura 5.9a). Sibson (1994) sugere que o intervalo ideal para a reativação de 

estruturas é entre 22o < r < 32o. No entanto, outros fatores mecânicos, como pressão de 

fluidos, são necessários para facilitar a reativação desta estrutura nestas condições. Em 

zonas de falha, a pressão de fluidos é aceita como uma solução para o entendimento da 

geração de sismos (Mishra & Zhao, 2003). A pressão de fluidos exerce um importante 

efeito no mecanismo e na química das falhas sismogênicas (Yamashita, 1998). A alta 

pressão de fluidos na zona de falha atua para reduzir a força friccional da zona de falha, 

diminuindo a força sísmica e conseqüentemente aumentando a sismicidade no interior 
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dos continentes (Mishra & Zhao, 2003). Kennett & Widiyantoro (1999) atribuem que a 

presença de fluidos associados aos hipocentros facilitou o processo de nucleação dos 

terremotos de 2001 na Índia. Na área de trabalho, a principal manifestação em superfície 

de fluxo de fluidos é observada através de veios de quartzo e zonas de falha silicificadas 

orientadas segundo as direções NE-SW e NW-SE (Figura 5.13). 

5.5.3. Aeromagnetometria 

Os temas transformados do campo magnético anômalo, para a área de trabalho, 

exibem uma anomalia magnética negativa (A1 na Figura 5.13), que se encontra alinhada 

com a zona sísmica. Esta relação entre alinhamentos magnéticos e a zona dos epicentros, 

que caracterizam a Falha Samambaia, também são identificadas nos trabalhos de Fortes 

(1987) e Takeya (1992). Para explicar a relação entre a anomalia magnética de curto a 

médio comprimento de onda e a zona sísmica, identificadas na área de estudo, foram 

propostos duas hipóteses, que são sustentadas pela presença de veios hidrotermais (A1 e 

A3 na Figura 5.13). Na primeira hipótese é sugerida a polaridade reversa associada aos 

veios hidrotermais, onde o resfriamento destes veios ocorreu durante um período de 

polaridade reversa do campo magnético terrestre. Blanco-Montenegro et al. (2003) 

identificaram anomalias magnéticas negativas associadas a intrusões félsicas submarinas 

entre Tenerife e Gran Canaria, que foram provocadas por polaridade reversa, caso 

semelhante ocorreu no oeste da Ibéria onde foram encontradas intrusões gabróicas 

associadas a anomalias magnéticas negativas, que também foram interpretadas como 

polaridade reversa (Russell & Whitmarsh, 2003). 

A segunda hipótese está relacionada à provável desmagnetização da rocha 

encaixante, representada pelos gnaisses e migmatitos do Grupo Caicó, em contato com os 

veios hidrotermais, sob condições de alta temperatura durante a intrusão. Em geral, o 

impacto do processo de alteração hidrotermal é para destruir a magnetita, ocorrendo 

mudanças magneto-mineralógicas, caracterizadas pela desmagnetização da rocha. Nos 

trabalhos de Airo (2002) e Milbury et al. (2007) são observados mudanças nas 

propriedades magnéticas de unidades de rochas devido à alteração hidrotermal provocada 

por intrusões ígneas, que refletiram nas assinaturas aeromagnéticas.  

As anomalias magnéticas positivas identificadas na área estão associadas as grandes 

zonas de cisalhamento, como é o caso da Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara, e a 
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rochas vulcânicas, que ocorrem orientadas segundo a direção E-W, associadas a diabásios 

e basaltos pertencentes ao Magmatismo Rio Ceará-Mirím (RCMV na Figura 5.13). 

Gonçalves et al. (2007) identificaram lineamentos magnéticos E-W, observados nos 

produtos das continuações ascendentes de 700 m até 5.000 m, e interpretou estes 

lineamentos como trend de diques máficos terciários aflorantes na região próxima a João 

Câmara.

Gonçalves et al. (2005) mostraram a geometria em profundidade da zona de 

cisalhamento Picuí-João Câmara com mergulho verticalizado e feições secundárias, 

como veios discordantes com a foliação principal da zona de cisalhamento. Com base na 

deconvolução de Euler calculada nesse trabalho, as soluções referentes à zona de 

cisalhamento Picuí-João Câmara apresentam mergulho sub-verticalizado para NW 

(ZCPJC na Figura 5.11 e 5.12b) e profundidades máximas localizadas no domínio 

superficial da Bacia Potiguar, na porção a oeste deste alinhamento (Figura 5.12). O 

mesmo ocorre com as soluções Euler mais profundas associadas à Falha Samambaia, 

caracterizando o mergulho destas soluções para NW (FS na Figura 5.11 e 5.12b). Esta 

direção de mergulho está em concordância com os dos dados sismológicos. A 

continuidade das fontes magnéticas em profundidade está fisicamente limitada pela 

temperatura de Curie, acima da qual os materiais rochosos perdem suas propriedades 

magnéticas. Para uma crosta continental padrão, a temperatura de Curie do principal 

mineral magnético (magnetita) de 585°C é atingida entorno de 15 a 20 km de 

profundidade. Mazabraud et al. (2005) mostrou as soluções Euler também concentradas 

na crosta com profundidades em torno de 15 km. Estes autores mostram a excelente 

correlação entre as soluções Euler e hipocentro, apresentando o mesmo intervalo de 

profundidades na região intraplaca da França. 

5.6. Conclusões 

A Falha Samambaia tem sido identificada em trabalhos prévios, como Ferreira et al. 

(1987), Takeya et al. (1989) e Bezerra et al. (2007). No entanto, o maior acervo de dados 

sismológicos foi reunido nesta tese e integrado a dados aeromagnéticos e 

geomorfológicos. Esta inédita integração de dados, para esta área, mostrou que a Falha 

Samambaia (FS) constitui uma estrutura concordante à trama dúctil do embasamento, 

representada pela reativação de planos de foliação das rochas do embasamento 
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arqueano/paleoproterozóico (Grupo Caicó). Estes dados são também evidências da 

continuação da Falha Samambaia para as direções NE e SW, permitindo estabelecer uma 

extensão mínima de 63 km, bem além dos 40 km previamente definidos em trabalhos 

prévios. Esta análise também revelou a possível reativação recente de forma sismogênica 

da Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara através da existência de epicentros 

alinhados a esta zona de cisalhamento (Figura 5.13). No entanto, para corroborar esta 

possível reativação é necessário correlacionar com novos dados de mecanismo focal, 

visando observar se as atitudes dos planos de ruptura condizem com a orientação da zona 

de cisalhamento Picuí-João Câmara. 

A assinatura magnética revela dois trends principais de anomalias. O trend NNE-

SSW é caracterizado por um relevo magnético positivo, que sofre uma forte inflexão 

próxima ao oceano Atlântico. Este máximo magnético está relacionado à Zona de 

Cisalhamento Picuí-João Câmara. O segundo trend principal é caracterizado por uma 

anomalia magnética de curto a médio comprimento de onda, orientada na direção NE-SW 

e correlacionada com a Falha Samambaia. Neste trabalho, foi sugerido que este mínimo 

magnético pode ser atribuído a duas prováveis hipóteses, representadas pela polaridade 

reversa e/ou desmagnetização da rocha hospedeira por processo de alteração hidrotermal. 

Outra anomalia menos expressiva, como a anomalia positiva de direção E-W pode está 

correlacionada a manifestações vulcânicas, denominada de vulcanismo Rio Ceará-Mirim. 

As anomalias magnéticas mostram-se coincidentes com as feições geomorfológicas, 

denotando uma correlação entre as características lito-estruturais e a formação do relevo.

A deconvolução de Euler corrobora a interpretação dos dados sismológicos. A 

continuidade das fontes magnéticas em profundidade coincide com o prolongamento dos 

hipocentros da Falha Samambaia, abaixo de 8,9 km. Com isso, este método fornece 

relevantes informações a respeito da variação da Falha Samambaia em profundidade. A 

visualização tridimensional do conjunto de dados geofísicos mostra o evidente mergulho 

sub-verticalizado para NW da Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara e da Falha 

Samambaia. 

Através da análise conjunta dos dados geológicos, geofísicos e geomorfológicos, foi 

concluído que as possíveis fontes das anomalias magnéticas negativas associadas à Falha 

Samambaia estão provavelmente representadas pelas hipóteses de polaridade reversa 

associada à polarização dos veios hidrotermais durante o resfriamento das intrusões e/ou 
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desmagnetização das rochas encaixantes do Grupo Caicó em contato com os veios 

hidrotermais, que fluíram ao longo do plano de foliação destas rochas. Estes fluidos 

hidrotermais facilitaram a origem e evolução da Falha Samambaia amenizando o atrito 

nos planos de foliação.
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6. INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

6.1. Generalidades 

O presente estudo é caracterizado pela integração de dados geológicos-estruturais, 

geofísicos, de poços, sensoriamento remoto, datação de sedimentos, análise 

morfotectônica e análise por Difratometria de Raio X, que visou o entendimento 

cenozóico da região leste da Bacia Potiguar sobre vários aspectos. Os principais aspectos 

abordados neste trabalho foram os seguintes: a identificação dos campos de tensões 

tectônicos cenozóicos, a caracterização das idades desses eventos, o entendimento da 

geometria e cinemática das falhas neógenas e a identificação dos processos responsáveis 

pela reativação destas falhas, e a relação entre paleossismicidade e sismicidade atual. A 

discussão destes aspectos foi realizada com base nos dados levantados nas quatro áreas 

alvo na porção leste da Bacia Potiguar, buscando extrair informações que venham 

esclarecer as questões levantadas nesta tese. A compilação das conclusões estabelecidas 

para a área de estudo será descrita adiante no sub-item 6.2 deste capítulo. 

6.2. Compilação dos resultados  

O resumo das conclusões dos quatro trabalhos está assim proposto. No artigo 

“Radar de Penetração no Solo (GPR) aplicado ao estudo de estruturas tectônicas 

neógenas na Bacia Potiguar – NE do Brasil”, realizado em duas áreas alvo na Bacia 

Potiguar (Área 1 na Figura 1.1). A expressão em superfície de falhas, com origens 

associadas à Falha Samambaia, é representada em afloramentos da Formação Barreiras e 

sedimentos aluvionares quaternários. Estas estruturas, em escala mesoscópicas (< 20 m), 

estão orientadas segundo a direção principal 40o–50o Az, com ramificações interpretadas 

como sendo estruturas secundárias ou do tipo Reidel (R e T). Esta relação geométrica, 

que funciona como importante indicador cinemático, sugere movimento transcorrente 

dextral. Uma componente de falha normal associada a esta transcorrência foi identificada 

na área, através da interpretação da estrutura do tipo flor negativa, nos dados de Radar de 

Penetração no Solo (GPR), associada à existência de estrias sub-verticais, bem como o 

deslocamento de níveis conglomeráticos, ambas as características identificadas na análise 

estrutural. O conjunto de interpretações mostradas acima é condizente com a estruturação 

regional, evidenciada pela Falha Samambaia. 
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As análises de paleotensões, morfotectônicas, dados de poços, sondagem 

geoelétrica e dados gravimétricos, realizadas na Área 2 da figura 1.1 desta tese, estão 

descritas no artigo intitulado “Deformação rúptil em depósitos da Formação Barreiras na 

porção leste da Bacia Potiguar”. Esta descrição revelou a estruturação da área de estudo 

condicionada por, no mínimo, dois campos de tensões. O primeiro teve início no 

Cretáceo Superior e durou até o início do período Neógeno (Sousa et al., 2005), através 

da compressão sub-horizontal N-S e distensão E-W. Este campo corresponde ao início da 

deposição da Formação Barreiras no Mioceno Inferior (Lima 2008). Este campo é 

também compatível com estruturas sin-sedimentares da Formação Barreiras, associadas à 

variação de espessura ao longo de falhas de crescimento, observadas em perfis 

geológicos (Sousa et al., 2005). 

O segundo ocorre no Neógeno (Nogueira et al., 2006), exibindo uma compressão 

sub-horizontal E-W e distensão N-S, que é consistente com o atual campo de tensão. 

Estes eventos geraram falhamentos e basculamento de blocos, que compartimentam a 

área em seis blocos estruturais, associados à falhas de cinemática transcorrente dextral e 

sinistral, e componente normal associada. Estas falhas estão orientadas nas direções NE-

SW, NW-SE e N-S, com extensão média de 35 km e rejeito vertical de até 180 m (perfil 

A-A’ na Figura 4.3). Estas falhas deformam, principalmente, as rochas da Formação 

Barreiras, em um estágio pós-deposicional, e depósitos sedimentares quaternários. As 

falhas que deformam estas unidades aliadas à presença de estruturas de liquefação 

(Figura 2.1), no extremo noroeste da área (Área 2 na Figura 1.1), são as principais 

implicações paleossísmicas identificadas nesta área. Estas atividades paleossísmicas estão 

correlacionadas com as estruturas ativas da área, representadas pelas falhas do Rio 

Jundiaí, Traíri, Jacu e Canguaretama. Estas falhas exercem controle na morfologia e 

sedimentação quaternária ao longo dos vales presentes na área de pesquisa (Área 2 na 

Figura 1.1).  

O capítulo 4 desta tese mostrou a influência do campo de tensão neógeno nas falhas 

de direção NE-SW e cinemática transcorrente dextral e componente normal, que 

deformam o granito em Macaíba (Área 3 na Figura 1.1). A geometria das falhas neste 

granito revela mergulho vertical a sub-vertical próximo à superfície, com profundidade 

em torno de 20 a 30 m. A largura da ruptura da falha varia em torno de 1 metro na 

superfície, reduzindo em poucos centímetros até fechar em profundidade. Neste granito, 
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as falhas geradas apresentam preenchimento coluvionar. Também foram observadas 

evidências de deformação sin-sedimentar nestas falhas, devido à existência de estrias de 

falha deformando o colúvio. A datação destes colúvios contribui para a determinação da 

seqüência cronológica dos falhamentos. De acordo com as datações LOE e SAR, seis 

idades de eventos de falhamentos ocorrem na área, nos seguintes intervalos: 8.000 - 

9.000, 11.000 - 15.000, 16.000 - 24.000, 37.000 - 45.500, 53.609 - 67.959 e 83.000 - 

84.000 anos. Tais estruturas foram produzidas pelo campo de tensões neógeno, com 

idades que variam do Pleistoceno Superior ao Holoceno. O intervalo entre as idades 

identificado na datação do colúvio pode refletir períodos de recorrência de paleossismos. 

Nesta área, estes eventos paleossímicos ocorreram associados a rupturas de superfície, 

com estimativa de magnitude Mw=5,3, para a região de Macaíba. 

A determinação da geometria interna da mais ativa falha sismogênica da área de 

estudo, denominada de Falha Samambaia, foi possível através da correlação entre dados 

sismológicos, aeromagnéticos e análise morfotectônica no capítulo 5 desta tese. Estes 

dados permitiram caracterizar a continuação da Falha Samambaia para as direções NE e 

SW, permitindo estabelecer uma extensão mínima de 63 km, bem além dos 40 km 

previamente definidos (e.g., Ferreira et al., 1987; Takeya et al., 1989; Bezerra et al., 

2007). A variação das profundidades máximas ao longo da Falha Samambaia foi possível 

estimar através da aplicação da deconvolução de Euler aos dados aeromagnéticos. A 

aplicação da deconvolução revelou soluções apresentando maior profundidade de 

investigação, superior a 13 km, com relação aos 9,81 km obtidos com os dados 

sismológicos. A visualização tridimensional da falha, obtida pela interpretação dos dados 

magnéticos, mostra o evidente mergulho sub-verticalizado para NW da Falha 

Samambaia, corroborando a interpretação dos dados sismológicos.  

Este trabalho reuniu três grupos de dados sismológicos, os quais não tinham sido 

correlacionados previamente. A geometria de falha en echelon com três segmentos 

principais, propostos por Bezerra et al. (2007), foi confirmada. Estes segmentos 

representam, entretanto, apenas parte de uma estrutura maior, cuja geometria final não foi 

iluminada pela sismicidade do período estudado.

No capítulo 5, a integração de dados possibilitou definir os processos responsáveis 

pela reativação cossísmica de falhas neógenas na porção leste da Bacia Potiguar. A 

compilação de dados geofísico, geológico e geomorfológico mostrou que a Falha 
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Samambaia constitui uma estrutura concordante à trama dúctil do embasamento, 

representada pela reativação de planos de foliação do embasamento arqueano-

paleoproterozóico (Grupo Caicó). A seguir, será apresentada a correlação dos dados 

gerados nesta tese com trabalhos anteriores, discutindo a evolução cenozóica da área de 

estudo e suas implicações regionais. 

6.3. Evolução geodinâmica da porção leste da Bacia Potiguar 

A evolução tectônica cenozóica da área em apreço pode ser descrita em dois 

estágios principais ocorridos desde o final do Campaniano. A montagem desta história 

evolutiva envolve o conhecimento dos campos de tensões, idades dos eventos tectônicos 

e idades de deposição das rochas sedimentares na porção leste da Bacia Potiguar.  

O primeiro estágio é controlado pelo campo de tensões com 1 sub-horizontal, 

orientado segundo a direção N-S, e 3 sub-horizontal com direção E-W (Figura 6.1). Este 

evento teve início no período Pós-Campaniano, que corresponde ao encerramento da 

deposição dos carbonatos da Formação Jandaíra na Bacia Potiguar, originando falhas de 

direções NE-SW e NW-SE, de cinemática transcorrente sinistral e dextral, 

respectivamente. Este evento antecedeu a deposição da Formação Barreiras, de idade 

Miocênica (Lima, 2008) e a sedimentação das demais unidades cenozóicas depositadas 

ao longo do litoral leste do estado do Rio Grande do Norte. O final deste estágio ocorreu 

durante o Mioceno (Figura 6.1), ainda sob influência do campo de tensão N-S, sendo 

concomitante a deposição da Formação Barreiras (Figura 6.2), imprimindo às falhas 

características sin-sedimentares (Nogueira et al., 2006). Esta característica é evidenciada 

pela mudança de espessura da Formação Barreiras ao longo de falhas de crescimento. No 

segundo estágio (Figura 6.1) a deformação atuante na faixa leste da Bacia Potiguar está 

controlada pelo campo de tensão com 1 E-W sub-horizontal e 3 N-S sub-horizontal. 

Este campo reativou falhas de direções NE-SW e NW-SE de cinemática transcorrente 

dextral e sisnistral, respectivamente, com uma componente distensiva. Outra conclusão 

importante é que este campo de tensões, aqui proposto como neotectônico, coincide com 

o campo de tensões atuais (Coblentz & Richardson, 1996; Ferreira et al., 1998).

A análise conjunta dos dados apresentados nesta tese, as falhas associadas aos dois 

campos de tensões, têm sua gênese associada à reativação de estruturas pretéritas 

controladoras do arcabouço estrutural do embasamento cristalino e da Bacia Potiguar. 
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Alguns trabalhos já propuseram hipóteses que tentam explicar a evolução e 

mudanças de campo de tensões no Nordeste do Brasil. Saadi (1993) listou uma série de 

fatores que podem ser considerados para explicar as variações espaciais e temporais das 

tensões intraplacas. Estes fatores são: (1) rotação da Placa da América do Sul em direção 

a NW, com relação a Placa Africana, bem como variação da velocidade da rotação e 

migração de seu pólo; (2) variações temporais nas relações entre taxa de produção de 

crosta oceânica na Cadeia Meso-Atlântica e taxa de absorção ao longo da zona de 

subducção Andina; (3) efeitos das irregularidades no contato entre litosfera e astenosfera, 

durante a movimentação da primeira; (4) efeitos das compensações isostáticas devidas a 

fatores endógenos e exógenos; (5) efeitos de gradientes térmicos residuais; (6) diferenças 

de métodos utilizados para determinar os campos de tensões: análise microtectônica com 

dados medidos em planos de falhas, soluções de mecanismos focais de sismos, medições 

in situ, interpretações a partir de feições regionais; e (7) mistura involuntária de dados 

referentes a vários eventos neotectônicos superpostos; 

Saadi (1993) realizou a integração de dados obtidos na literatura com o objetivo de 

posicionar o período neotectônico no Brasil. Neste trabalho foi estabelecida a relação da 

deformação neotectônica na porção da intraplaca da América do Sul com os eventos 

orogenéticos na Cordilheira dos Andes. Para isto, utilizou-se a cronologia de Frutos 

(1981), que apresenta uma boa correlação entre estes e os valores altos das taxas de 

afastamento, na Cadeia Meso-Atlântica. Saadi (1993) individualizou três principais 

pulsos, que são listados a seguir. O primeiro pulso, denominado de evento Andino Incaic

II, transcorrido durante o Paleógeno, mais especificamente do Eoceno ao Oligoceno, 

deve corresponder ao início do período neotectônico na Plataforma Brasileira. O segundo 

pulso ocorreu durante o Plioceno, e foi denominado de evento Andino Quetchuan II,

registrado em todo o planeta. O terceiro pulso no Neógeno (Pleistoceno Médio a Inferior) 

foi denominado de evento Andino Yarmouthian, que seria responsável, dentre outros 

fatores, pelo soerguimento generalizado da Plataforma Brasileira. 

Com a variação temporal e espacial observada nos dois eventos tectônicos 

identificados neste trabalho, é oportuno estabelecer uma relação com os eventos 

mencionados no parágrafo anterior. Analisando a variação temporal, os campos de 

tensões compressivos N-S e o mais recente E-W, identificados neste trabalho, podem ser 
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relacionados, possivelmente, aos eventos Andinos Incaic II e Yarmouthian,

respectivamente.

Outro trabalho, que tentou explicar a variação dos campos de tensões no Nordeste 

do Brasil foi o estudo de Bezerra (1998). Este autor sugeriu que no Nordeste do Brasil o 

regime de tensão poderia estar associado à posição da placa da América do Sul em 

relação à placa da África. O campo por uma posição da placa da América do Sul que 

promoveria uma compressão NE-SW subhorizontal, próxima da tensão observada neste 

trabalho. A migração desta placa favoreceria uma compressão EW a partir de então, 

associada à movimentação da placa na direção W, convergindo com a placa de Nazca . 

6.4. Correlação entre paleossismicidade e sismicidade atual 

O termo paleossismicidade foi inicialmente usado para o Holoceno (últimos 10.000 

anos). Entretanto, observa-se seu uso crescente para períodos geológicos mais antigos. Os 

indícios de paleossismicidade na área de estudo são representados por falhas formadas 

sob influência do campo de tensões neógeno. Estes eventos, identificados neste trabalho 

pela análise de paleotensões, atuaram na área através de paleossismos de magnitude 

máxima Mw=5,3, ocorridos no Pleistoceno Superior e Holoceno. Bezerra et al. (2005) 

descrevem na região estruturas de liquefação em sedimentos quaternários. Estas 

estruturas são geralmente induzidas por eventos sísmicos superiores a mb = 7,0. Tal 

estudo corrobora com os estudos desta tese, indicando que eventos paleossímicos 

ocorreram na área, associados a rupturas de superfície e a paleossismos pouco maiores do 

que aqueles registrados durante a sismicidade atual. 

A sismicidade atual corresponde ao recente período de registros históricos e 

instrumentais de sismos. Esta sismicidade atual é uma resposta aos esforços 

compressivos de direção E-W, referente ao atual campo de tensão, obtido através de 

dados de mecanismos focais de terremotos (Assumpção, 1992; Ferreira et al., 1998; do 

Nascimento et al., 2004). A hipótese para explicar o atual campo de tensão foi 

estabelecida pela superposição de efeitos regional e local (modelo de superposição de 

tensões). Ferreira et al. (1998) e Assumpção (1992) sugeriram que a componente regional 

do atual campo de tensão pode ser gerada, principalmente, pela movimentação das placas 

tectônicas e a colisão que ocorre no limite entre as placas de Nazca e da América do Sul. 

A componente local do campo de tensão pode ser gerada pela tensão extensional causada 
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pelo contraste de densidade entre a crosta continental e oceânica ao longo da costa. Eles 

concluíram que o modelo de tensão é representado pela superposição do regime de tensão 

compressional  E-W com a tensão extensional local N-S, perpendicular a linha de costa. 

A principal manifestação da sismicidade atual, na área de estudo, é expressa pela 

intensa sismicidade registrada na região de João Câmara (Figura 1.1), que está associada 

à reativação cossísmica da Falha Samambaia. Existem trabalhos realizados no nordeste 

do Brasil que descrevem a reativação de falhas cossísmicas associada ao frabric dúctil

pré-existente. Ferreira et al. (2008), através de estudos realizados no estado de 

Pernambuco, descrevem um caso de reativação sísmica de uma zona de cisalhamento de 

escala continental, denominada de Lineamento Pernambuco. A relação entre o fabric

dúctil e o atual campo de tensão observado ao longo deste lineamento, controla a 

localização, atitude e cinemática de falhas sismogênicas. Bezerra et al. (2007) e do 

Nascimento (2004), em estudos realizados ao longo da Falha Samambaia, consideram 

esta estrutura como resultado dos processos de reativação do fabric dúctil sob condições 

de alta pressão de fluidos. Para esta região foi sugerido nesta tese a origem e evolução da 

Falha Samambaia associada a eventos de 1 E-W responsáveis pela reativação de planos 

de foliação das rochas do Grupo Caicó. Esta reativação foi facilitada pela intrusão de 

veios hidrotermais, amenizando o atrito nos planos de foliação, pois o ângulo formado 

entre a Falha Samambaia e o atual campo de tensão é desfavorável à reativação. 

Tanto os eventos paleossísmicos quanto a sismicidade atual podem ter sua gênese 

atribuída à reativação de estruturas pretéritas controladoras do arcabouço estrutural da 

porção leste da Bacia Potiguar.

6.5. Sugestões para trabalhos futuros 

Com o avanço nos estudos neotectônicos e na pesquisas sismológicas discutidas ao 

longo desta tese, algumas incertezas ainda permanecem. Conseqüentemente, algumas 

sugestões para trabalhos futuros são apresentadas abaixo.  

Para o evento tectônico de compressão máxima N-S foi definido uma idade que 

varia do final do Campaniano ao Mioceno Inferior. No entanto, é necessária uma 

definição cronológica mais precisa deste evento através da datação direta das falhas 

geradas neste período.
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Figura 6.1. Evolução geodinâmica cenozóica da faixa leste da Bacia Potiguar, com indicação da Falha 
Samambaia associada ao estágio II. 
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Figura 6.2. Coluna estratigráfica Cenozóica, mostrando a relação entre as tensões identificadas na área os 
depósitos sedimentares quaternários (DSQ) e formações Barreiras (BAR), Tibau (TIB), Guamaré (GUA), 
Macau (MAC), Ubarana (UBA) e Jandaíra (JAN). Modificada de Araripe & Feijó (1994), Soares et al. 
(1999) e usando conclusões de Lima (2008). 
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A extensão da Falha Samambaia pode possuir valor superior ao sugerido neste 

trabalho. Os dados aeromagnéticos escolhidos para o processamento dos dados, que 

correspondem ao Projeto Bacia Potiguar, estão limitados ao continente. Entretanto, é 

necessário estabelecer estudos da continuidade da Falha Samambaia offshore, pois 

existem dados sismológicos que sugerem o prolongamento em direção ao oceano. Ao 

longo desta falha há indícios da ocorrência de eventos hidrotermais, onde a causa ainda é 

uma incógnita, precisando realizar estudos mais específicos do gradiente geotérmico na 

região de João Câmara, com o objetivo de detectar possíveis anomalias geotérmicas. 

Além de reunir uma maior quantidade de dados sismológicos, buscando mais detalhe da 

geometria da falha, principalmente, em áreas com baixa cobertura de dados sismológicos. 

Com base nos dados mostrados nesta tese, é possível observar o potencial sísmico 

desta área. Diante disso é relevante continuar a estabelecer estudos de risco sísmicos nas 

regiões com registros de atividades sísmicas, não somente concentrados na região de João 

Câmara, mas em outras áreas onde a sismicidade é relativamente menor, porém com uma 

alta densidade populacional como é o caso de Natal. Ainda nesta categoria de estudo, 

outras regiões onde os indícios paleossísmicos se fazem presentes, não devem ser 

ignoradas, já que a magnitude estimada para os paleossismos ocorridos na área são 

maiores que o atual registro histórico e instrumental. 

A realização de trabalhos que envolvem a integração de dados geológicos e 

sismológicos, em outras áreas do Nordeste do Brasil, é necessária. O Lineamento 

Pernambuco é um típico exemplo de reativação sísmica associada ao fabric dúctil. Este 

lineamento foi estudado por Ferreira et al. (2008), que estabeleceram a relação entre 

dados geológicos e sismológicos. Entretanto, um novo estudo em continuidade a este 

trabalho, em outras áreas ao longo do Lineamento Pernambuco, como é o caso das 

regiões de Belo Jardim e São Caetano (PE), será uma importante contribuição para o 

entendimento da sismicidade no Nordeste do Brasil.       
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ANEXO I 

(Afloramentos visitados) 
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Mapa com a localização dos afloramentos visitados 
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Tabela das coordenadas referente aos afloramentos visitados 
Afloramentos visitados LONGITUDE LATITUDE 

1 35,387 5,57442
2 35,21888 5,99252
3 35,41528 5,78056
4 35,30639 5,35944
5 35,28528 5,44028
6 35,18357 5,87639
7 35,57528 5,26333
8 35,75 5,23944
9 35,88333 5,35722
10 35,87833 5,58861
11 35,57389 5,29694
12 35,75728 5,46361
13 35,1077 6,05224
14 35,14555 5,96384
15 35,15349 5,94733
16 35,16195 5,88092
17 35,15481 5,93474
18 35,15343 5,94599
19 35,07663 6,21464
20 35,08106 6,20285
21 35,08258 6,19511
22 35,03508 6,2782
23 35,08058 6,20511
24 35,06603 6,22237
25 35,21902 5,63125
26 35,22701 5,58549
27 35,24035 5,56244
28 35,26009 5,49593
29 35,26057 5,48981
30 35,27894 5,47056
31 35,29124 5,44607
32 35,36563 5,31415
33 35,13829 6,14959
34 35,17732 6,13332
35 35,10005 6,35111
36 35,08598 6,34213
37 35,20549 6,27834
38 35,09847 6,34928
39 35,08663 6,34287
40 35,20583 6,27678
41 35,19168 6,2663
42 35,27902 6,11468
43 35,23042 6,11792
44 35,23059 6,11616
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45 35,22648 6,12251
46 35,20762 6,13114
47 35,22862 6,2459
48 35,22945 6,24172
49 35,19709 6,21791
50 35,17936 6,10431
51 35,23398 6,07787
52 35,2587 6,07629
53 35,22569 6,08187
54 35,12868 6,11059
55 35,06278 6,32908
56 35,08886 6,3446
57 35,14478 6,3817
58 35,15566 6,39654
59 35,14435 6,38509
60 35,34047 5,87787
61 35,35873 5,88843
62 35,33411 5,87947
63 35,33411 5,87947
64 35,33411 5,87947
65 35,34121 5,87729
66 35,08576 6,34204
67 35,20535 6,27919
68 35,09838 6,34949
69 35,34092 5,87773
70 35,34102 5,87771
71 35,3779 5,90069
72 35,37786 5,90102
73 35,34249 5,85136
74 35,34534 5,85491
75 35,3477 5,85503
76 35,34581 5,85451
77 35,36919 5,84631
78 35,38207 5,80933
79 35,37806 5,90131
80 35,37787 5,90102
81 35,3641 5,81813
82 35,40185 5,75861
83 35,77445 5,59544
84 35,79111 5,56271
85 35,10027 6,11078
86 35,75455 5,53438
87 35,76335 5,54945
88 35,77227 5,54381
89 35,75205 5,54339
90 35,65964 5,58623
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91 35,17955 6,10297
92 35,16228 6,10874
93 35,13347 6,11987
94 35,12572 6,11893
95 35,19723 6,21742
96 35,14945 6,19352
97 35,12352 6,16663
98 35,11925 6,15256
99 35,10187 6,15263
100 35,12005 6,21845
101 35,13644 6,23083
102 35,27448 5,47712
103 35,35841 5,73123
104 35,25953 5,49395
105 35,56679 5,28029
106 35,57477 5,29249
107 35,52017 5,23644
108 35,87755 5,35457
109 35,67384 5,55511
110 35,77982 5,55373
111 35,74781 5,59513
112 35,8239 5,61841
113 35,82655 5,61451
114 35,39127 5,59371
115 35,56819 5,27989
116 35,57694 5,29161
117 35,75613 5,45124
118 35,73183 5,45759
119 35,73186 5,71111
120 35,27141 5,71258
121 35,3617 5,72766
122 35,54272 5,65396
123 35,54272 5,65396
124 35,60137 5,62239
125 35,61488 5,60469
126 35,59932 5,86413
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ANEXO II 

(Lista de Poços) 
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Latitude Longitude Órgãos Código dos Poços 
9352771 244440 Serhid ps-0076 
9347231 241680 Serhid ps-0222 
9354401 240550 Serhid ps-0624 
9350391 243384 Serhid ps-0602 
9350987 240121 Serhid ps-0603 
9331261 256500 Serhid ps-0112 
9311601 255500 Caern 298 
9299001 269500 Caern 1398 
9294895 278578 Caern 1320 
9311901 235000 Caern 1276 
9295001 260700 Caern 858 
9297001 259650 Caern 599 
9310501 261000 Caern 1309 
9306701 255500 Caern 740 
9305301 256000 Caern 1049 
9304701 256700 Caern 1033 
9306401 262300 Caern 730 
9310701 255000 Caern 1056 
9307401 255100 Caern 1039 
9363301 254200 Caern 1811 
9306801 255500 Caern 751 
9313801 245900 caern 864 
9320901 258800 Caern 1279 
9298001 268300 Caern 741 
9295701 260700 Caern 858a 
9310601 254900 Caern 1057 
9361761 245616 Caern 386 
9321601 258500 Caern 737 
9360944 248790 Caern 0002 
9294860 262214 Caern pt-11 
9307092 256865 Caern pt-03goi 
9306838 257142 Caern 0001 
9315130 258904 Caern 0008 
9315130 258904 Caern 0009 
9322720 265325 Caern pt-02cs 
9327962 253018 Caern 003 
9327976 252923 Caern 01.B 
9319462 263700 Caern 01.A 
9322206 256198 Caern pt01CUR 
9326934 261527 Caern pt02TIM 
9323520 261747 Caern pt01AOIT 
9322046 255146 Caern pt01GOL 
9321696 259316 Caern pt02GEN 
9346156 246992 Caern pt26CFD 
9345054 248708 Caern pt09CHB 
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9345106 246140 Caern pt03CPO 
9350480 242988 Siagas 2600009468 
9314635 240809 Siagas 2600006736 
9322196 238749 Siagas 2600006875 
9323141 236680 Siagas 2600006940 
9358000 255000 Siagas 2600008734 
9358400 255400 Siagas 2600008738 
9359106 255888 Siagas 2600009481 
9359000 254900 Siagas 2600009482 
9380880 232770 Serhid ps-0460 
9375218 235653 Serhid ps-0138 
9381954 235734 Serhid ps-0570 
9358230 254575 Siagas 2600009483 
9358100 254600 Siagas 2600009485 
9358000 254500 Siagas 2600009486 
9328000 252300 Siagas 2600008977 
9291100 258400 Caern 271 
9294519 264380 Caern 01A 
9294509 264410 Caern 01 
9294623 264555 Caern 02A 
9294569 264496 Caern 03 
9293439 264886 Caern 02 
9346326 249788 Caern PT13VSO 
9346468 248861 Caern PT33PDA 
9345327 252113 Caern PT42PGD 
9314273 261345 Caern 05 
9307049 273316 Caern 2022 
9380880 232770 Serhid ps-0460 
9375218 235653 Serhid ps-0138 
9381954 235734 Serhid ps-0570 
9304401 254500 Serhid ps-0455 
9310740 264473 Caern PT01PMT 
9301561 268607 Caern 02 
9346846 252835 Caern PT29PQE 
9330725 245303 Caern 05 
9328789 246123 Caern 08 
9328705 246325 Caern 09 
9328713 255321 Caern 70 
9330968 249714 Caern 18 
9333317 247343 Caern 198 
9333469 247428 Caern 202 
9332832 251021 Caern 200 
9333922 251831 Caern 35 
9332980 252651 Caern 28 
9331712 252626 Caern 30 
9330818 252410 Caern 32 
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9330582 250338 Caern 17 
9327903 249811 Caern 11 
9328814 250900 Caern 12 
9333566 253002 Caern 37 
9328535 254084 Caern 83 
9330901 247836 Caern 14 
9330122 253586 Caern 50 
9329918 254113 Caern 52 
9328651 256815 Caern 195 
9327637 257971 Caern 101 
9326673 258096 Caern 109 
9329866 257972 Caern 93 
9323692 261534 Caern 119 
9327004 260001 Caern 105 
9329752 260730 Caern 194 
9329604 267187 Caern 130 
9337275 262153 Caern 159 
9332888 260349 Caern 139 
9334439 258083 Caern 148 
9325178 257082 Caern 151 
9334098 255452 Caern 171 
9334249 254776 Caern 172 
9334426 254162 Caern 174 
9335054 252797 Caern 181 
9336267 253165 Caern 177 
9331462 254627 Caern 56 
9331102 256826 Caern 79 
9331384 256610 Caern 78 
9331202 259086 Caern 187 
9336252 255357 Caern 155 
9350060 242690 Caern PS-0078 
9346221 237100 Caern ps-0567 
9340601 234700 Caern ps-0463 
9306741 243060 Caern ps-0508 
9306001 245350 Caern ps-0458 
9354236 238214 Caern ps-0549 
9344715 241079 Caern ps-0436 
9336401 237160 Caern ps-056 
9285155 253033 Proseng Cristalino 
9303030 255135 Proseng Cristalino 
9300981 248479 Proseng Crisalino 
9301208 241306 Proseng Cristalino 
9305649 242444 Proseng Cristalino 
9325005 236752 Proseng Cristalino 
9325574 232653 Proseng Cristalino 
9331039 238004 Proseng Cristalino 
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9339237 232653 Proseng Cristalino 
9342766 232880 Proseng Cristalino 
9346751 234361 Proseng Cristalino 
9344360 236752 Proseng Calcário 
9345271 237776 Proseng Calcário 
9347434 238915 Proseng Calcário 
9349370 239598 Proseng Cristalino 
9350850 235158 Proseng Calcário 
9350281 232539 Proseng Cristalino 
9353241 240395 Proseng Cristalino 
9352900 241989 Proseng Calcário 
9356771 236182 Proseng Calcário 
9355746 239029 Proseng Cristalino 
9356088 232539 Proseng Cristalino 
9359162 232539 Proseng Cristalino 
9359731 234133 Proseng Calcário 
9376500 232000 Siagas 2600008992 
9376350 231500 Siagas 2600008991 
9350480 242988 Siagas 2600009468 
9322967 227914 Siagas 2600006189 
9328860 239886 Siagas 2600006324 
9322196 238749 Siagas 2600006875 
9323141 236680 Siagas 2600006940 
9287211 252307 Siagas 2600006311 
9287800 254000 Siagas 2600008905 
9287700 254300 Siagas 2600008906 
9336069 231539 Siagas 2600007165 
9314635 240809 Siagas 2600006736 
9312567 237124 Siagas 2600006876 
9311600 237300 Siagas 2600006939 
9356046 250000 Caern natal 
9353947 252482 Caern natal 
9353000 256223 Caern natal 
9352135 253655 Caern natal 
9349528 252691 Caern natal 
9351692 257058 Caern natal 
9350310 255520 Caern natal 
9343186 261182 Caern natal 
9340163 261818 Caern natal 
9378891 224322 Propoço ps-184 
9378880 224320 Propoço 452 
9374100 219901 Propoço 781 
9388094 225858 Propoço 1215 
9378104 224337 Propoço 1202 
9398842 224472 Propoço 1686 
9355511 244377 Propoço 927 
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9375107 239795 Propoço 938 
9373839 228782 Propoço 1263 
9344354 250581 Propoço 1765 
9370320 245976 Propoço 35 
9371214 242010 Propoço 30 
9369541 242239 Propoço 84 
9369724 249139 Propoço 1296 
9365666 237996 Propoço 659 
9357720 239196 Propoço 577 
9357720 245007 Propoço 898 
9360193 239216 Propoço 622 
9358484 239056 Propoço 1180 
9393040 234390 Serhid pa-0054 
9314012 236309 Serhid pa-0059 
9323646 230712 Serhid pc-0475 
9312149 237958 Serhid pc-1202 
9329750 218840 Serhid pc-1203 
9312550 237040 Serhid pc-1246 
9309377 234907 Serhid pc-1295 
9325110 236669 Serhid pc-1330 
9322280 239450 Serhid pc-1530 
9323270 230470 Serhid pc-1543 
9341000 233700 Serhid pc-1560 
9315710 227360 Serhid pc-1899 
9336960 222433 Serhid pc-2741 
9355692 224543 Serhid pc-2852 
9322060 259600 Serhid os-0033 
9350157 243914 Serhid os-043 
9375326 230883 Serhid os-050 
9293436 278546 Serhid os-0056 
9352770 244440 Serhid os-0076 
9351118 241582 Serhid os-0078 
9323713 261034 Serhid os-0079 
9331260 256500 Serhid os-0112 
9323750 250690 Serhid os-0113 
9375218 235653 Serhid os-0138 
9359206 255268 Serhid os-0141 
9328650 251770 Serhid os-0142 
9323790 250410 Serhid os-0143 
9330340 230490 Serhid os-0145 
9378891 224322 Serhid os-0184 
9312050 252410 Serhid os-0188 
9393617 224925 Serhid os-0218 
9364175 241830 Serhid os-0022 
9347230 241680 Serhid os-0222 
9395088 235273 Serhid os-0227 



Tese de Doutorado – PPGG/UFRN (Nogueira, F.C.C. 2008) Anexo II

116

9314689 240722 Serhid os-0258 
9316385 233585 Serhid os-0272 
9306694 254061 Serhid os-0301 
9317898 204609 Serhid os-0316 
9322164 238761 Serhid os-343 
9353582 239877 Serhid os-0412 
9332842 232007 Serhid os-0418 
9332842 232007 Serhid os-0419 
9316396 252034 Serhid os-0423 
9350157 243914 Serhid os-0043 
9344715 241079 Serhid os-0436 
9376354 230868 Serhid os-0444 
9374864 231770 Serhid os-0447 
9380886 232772 Serhid os-0448 
9304400 254500 Serhid os-0455 
9306000 245350 Serhid os-0458 
9380880 232770 Serhid os-0460 
9309600 246380 Serhid os-0461 
9340600 234700 Serhid os-0463 
9339550 245610 Serhid os-0464 
9315807 261294 Serhid os-0491 
9334500 239200 Serhid os-0492 
9396000 233800 Serhid os-0494 
9374100 219901 Serhid os-0495 
9355652 224343 Serhid 2826 
9355760 234580 Serhid pa-0014 
9344500 240600 Serhid pa-0024 
9318465 264905 Serhid pa-0029 
9306740 243060 Serhid os-0508 
9310290 261020 Serhid os-0519 
9306740 245060 Serhid os-0522 
9332690 222680 Serhid os-0524 
9327887 250941 Serhid ps-0530 
9334800 246200 Serhid os-0534 
9328957 241497 Serhid os-0545 
9337545 239378 Serhid os-0547 
9354236 238214 Serhid os-0549 
9353617 238682 Serhid os-0554 
9336400 237160 Serhid os-0560 
9346220 238100 Serhid os-0567 
9364120 239780 Serhid os-0569 
9381954 235734 Serhid os-0570 
9356215 239919 Serhid os-0588 
9311510 265000 Serhid os-0589 
9350390 243384 Serhid os-0602 
9350987 240121 Serhid os-0603 
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9316909 244626 Serhid os-0608 
9382200 214461 Serhid os-0609 
9355902 236071 Serhid os-0615 
9354400 240550 Serhid os-0624 
9316480 253190 Serhid os-0646 
9316160 245550 Serhid os-0687 
9315928 250165 Serhid os-0690 
9331450 231500 Serhid os-0700 
9315700 252461 Serhid os-0713 
9318322 245837 Serhid os-0716 
9316800 244700 Serhid os-0723 
9369509 245174 Serhid os-0724 
9327878 251773 Serhid os-0726 
9317544 251278 Serhid os-0748 
9296516 259129 Serhid os-0751 
9350488 250983 Serhid os-0764 
9334404 245720 Serhid os-0778 
9316924 262943 Serhid os-0785 
9328650 250640 Serhid os-0801 
9338600 245810 Serhid os-0810 
9362931 250658 Serhid os-0827 
9341454 235700 Serhid os-0829 
9334500 239200 Serhid os-0833 
9332376 265984 Serhid os-0837 
9333726 246011 Serhid os-0841 
9335796 243299 Serhid os-0864 
9374642 232047 Serhid ps-0865 
9297002 260722 Serhid os-0878 
9347494 254890 Caern pt-06 
9347550 254833 Caern 08 
9347833 254212 Caern 10 
9349632 255539 Caern pt11pir 
9350082 254036 Caern pt06npr 
9349773 254313 Caern pt09npr 
9356730 254119 Caern 12 
9352521 253665 Caern 15 
9351132 254097 Caern 01.A 
9351626 253696 Caern 04.A 
9343403 254005 Caern pt13npr 
9349681 254746 Caern pt14npar 
9349773 254282 Caern pt15npr 
9349156 254066 Caern pt17npm 
9358356 253511 Caern 01 
9358695 251844 Caern 01 
9359899 254900 Caern pto1hflo 
9354682 252770 Caern n°03 
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9355392 252029 Caern n°04 
9355498 252183 Caern n°05 
9355731 251844 Caern n°06 
9357393 255425 Caern pt-05a 
9355866 254190 Caern pt-10a 
9355052 253881 Caern n°13 
9355948 254827 Caern 14 
9355299 253974 Caern 14 
9351471 256629 Caern pt05acm 
9346810 255733 Caern pt-07 
9356196 254856 Caern pt07pm 
9356789 255033 Caern pt06pm 
9357360 255345 Caern pt-05pm 
9355821 254678 Caern pt02pm 
9352932 254544 Caern 02 
9376629 230865 Caern ps-0530 
9376629 230865 Caern ps-0534 
9345435 249354 Caern ps-01 
9354393 242811 Caern 01-cm-00 
9386296 242690 Caern ps-0948 
9386648 239786 Caern ps-0897 
250680 9366420 Caern pt03grm 
250960 9366000 Caern pt04grm 
250800 9366760 Caern pt05grm 
251100 9366340 Caern pt06grm 
250500 9366600 Caern pt07grm 
250660 9366660 Caern pt08grm 
250900 9366860 Caern pt09grm 
250640 9366540 Caern pt-10grm 
250600 9367080 Caern pt11grm 
250540 9367080 Caern pt12grm 
248220 9353900 Caern 01A 
249240 9353020 Caern 04 
248440 9353540 Caern pt05guar 
249100 9361780 Caern pt39avr 
251200 9366600 Caern pt01pjr 
251200 9364800 Caern pt02pjr 
250300 9363040 Caern pt34pnt 
246260 9362800 Caern pt15pqr 
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ANEXO III

(Difratometria de Raio X)
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ANEXO IV 

(Datação LOE e SAR)
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Conteúdo de radioisótopos e taxa de dose anual em amostras de sedimentos coluvionares 
Amostras Th (ppm) U (ppm) K (%) Taxa de dose anual 

(μGa/ano) 
NOG / FAV - 02 3.394 ± 0.339 1.148 ± 0.115 0.854 ± 0.085 1.600 ± 140 
NOG / FAV - 03 1.682 ± 0.168 1.181 ± 0.118 0.356 ± 0.036 970 ± 80 
NOG / FAV - 06 3.147 ± 0.315 1.554 ± 0.155 0.523 ± 0.052 1.350 ± 120 
NOG / FAV - 08 2.719 ± 0.272 0.981 ± 0.098 0 ± 0 635 ± 46 
NOG / FAV - 09 2.863 ± 0.286 1.280 ± 0.128 0.411 ± 0.041 1.150 ± 100 
NOG / FAV - 10 2.921  0.292 1.193  0.119 0.006  0.001 780  50 
NOG / FAV - 12 2.812  0.281 1.024  0.102 0.301  0.03 1.030  80 

NOG / FALV - 13 2.78 ± 0.28 0.74 ± 0.07 0 ± 0 650 ± 50 
NOG / FALV - 14 5.20 ± 0.52 2.50 ± 0.25 0 ± 0 1.300 ± 100 
NOG / FALV - 15 5.38 ± 0.53 2.15 ± 0.21 1.04 ± 0.10 2.280 ± 200 
NOG / FALV - 16 5.98 ± 0.59 1.91 ± 0.19 1.53 ± 0.15 2.750 ± 250 
NOG / FALV - 17 1.80 ± 0.18 1.01 ± 0.10 0.22 ± 0.02 880 ± 60 
NOG / FALV - 18 10.78 ± 1.08 3.06 ± 0.30 0.43 ± 0.04 2.300 ± 200 
NOG / FALV - 20 8.679 ± 0.312 2.347 ± 0.480 1.474 ± 0.214 2.970 ± 370 

Localização das amostras de sedimento coluvionar, paleodoses e idades LOE 
Amostras Coordenadas Geográficas (UTM x.y) Pa (Ga) Idade LOE 

NOG / FAV - 02 9349790-240805 142 89.000 ± 11.000 
NOG / FAV - 03 9349801-240807 303 310.000 ± 40.000 
NOG / FAV - 06 9349808-240744 41.8 31.000 ± 4.200 
NOG / FAV - 08 9347212-236674 61.0 96.000 ± 11.500 
NOG / FAV - 09 9347180-236652 48.3 42.500 ± 5.500 
NOG / FAV - 10 9347212-236673 47.56 60.784  7.175 
NOG / FAV - 12 9352372-240203 41.8 40.000 5.000

NOG / FALV - 13 9353268-237609 19.5 30.000 ± 3.350 
NOG / FALV - 14 9357354-236165 10.0 7.750 ± 1.000 
NOG / FALV - 15 9357250-236262 24.0 10.530 ± 1.450 
NOG / FALV - 16 9357259-236267 20.0 7.230 1.000 
NOG / FALV - 17 9349806-240755 73.5 83.500 ± 10.000 
NOG / FALV - 18 9347180-236652 50.5 22.050 ± 3.000 
NOG / FALV - 20 9357354-236165 69.40 23.400 ± 4.060 
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Curva de crescimento para amostras LOE 

0 20 40 60 80 100 120 140
0

10000

20000

30000

40000

50000

Natural

Dose Acumulada: 41,8 Gy
Dose Anual: (1.350 +/- 120) Gy/ano
Idade: (31.000 +/-4.200) anos

 NOG/FAV - 06

In
te

ns
id

ad
e 

de
 L

O
E 

(u
ni

d.
 a

rb
.)

Dose (Gy)



Laboratório de Vidros e Datação

Faculdade de Tecnologia de São Paulo
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

VINCULADO E ASSOCIADO A UNESP

Os resultados apresentados neste documento têm significação restrita e se aplicam somente ao espécime ensaiado ou calibrado.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Pça. Cel. Fernando Prestes, 30 - Edifício Hipólito - Sala 13H - CEP 01124-060 São Paulo, SP, Brasil Tel: (011) 3322-2231
Tel/Fax: (011) 3326-7611 e-mail : labvidro@fatecsp.br Site http://www.fateclvd.hpg.com.br/

130

Relatório de Ensaio

CLIENTE: Francisco César Costa Nogueira
Universidade Federal do Rio Grando do Norte

Campus Universitário Lagora Nova – Dpto. de Geologia
E-mail: frcesar@geologia.ufrn.br

MATERIAL: Sedimento

NATUREZA DO TRABALHO: Datação de sedimentos pelo método da
Termoluminescência e Luminescência Óticamente Estimulada. 

REFERÊNCIA: Recebimento de amostras em 10/04/2006

1.  AMOSTRAS

Foram fornecidas pelo cliente seis amostras com as designações indicadas na Tabela 
1, acondicionadas em tubos plástico. As amostras foram identificadas no laboratório 
como 1583 à 1588, respectivamente. 

2.  MÉTODO UTILIZADO

Análise da paleodose – Equipamento utilizado: TL/OSL Automated Systems, Model 
1100-series Daybreak Nuclear Instruments Inc. 

Análise  da  dose  anual  –  Equipamento  utilizado:  Canberra  Inspector  Portable 
Spectroscopy Workstation (NAI – Tl) 
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3.  RESULTADOS

Os resultados das paleodoses, doses anuais e das idades estão apresentados na 
Tabela 1, a seguir: 

Tabela 1: Código LVD, amostra, dose anual, paleodose e idade.

Código Amostra Dose Anual P (Gy) Idade (anos) P (Gy) Idade (anos)

LVD (μGy/ano) TL TL LOE LOE

1583 NOG / FAV - 01 1.440 ± 120 Amostra sendo datada por SAR.

1584 NOG / FAV - 02 1.600 ± 140 164 102.000 ± 14.000 142 89.000 ± 11.000

1585 NOG / FAV - 03 970 ± 80 329 335.000 ± 44.500 303 310.000 ± 40.000

1586 NOG / FAV - 06 1.350 ± 120 45,17 33.400 ± 4.500 41,8 31.000 ± 4.200

1587 NOG / FAV - 08 635 ± 46 68,4 107.500 ± 13.000 61,0 96.000 ± 11.500

1588* NOG / FAV - 09 1.150 ± 100 134 117.000 ± 15.800 48,3 42.500 ± 5.500

*A  idade  da  Amostra  1588  (código  lvd)  apresentou  uma  grande  diferença  entre  as  duas

metodologias, deste modo, a idade a ser utilizada é a obtida pelo método da Luminescência

Oticamente Estimulada.
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Os resultados das concentrações de 232Th, 238U+235U, 40K estão apresentados na Tabela 
2, a seguir: 

Tabela 2: Amostra, U (Urânio), Th (Tório), K (Potássio).

Amostra

Cod. LVD

Th

(ppm)

U

(ppm)

K

(%)

1583 1,911 ± 0,191 1,011 ± 0,101 0,835 ± 0,084

1584 3,394 ± 0,339 1,148 ± 0,115 0,854 ± 0,085

1585 1,682 ± 0,168 1,181 ± 0,118 0,356 ± 0,036

1586 3,147 ± 0,315 1,554 ± 0,155 0,523 ± 0,052

1587 2,719 ± 0,272 0,981 ± 0,098 0 ± 0

1588 2,863 ± 0,286 1,280 ± 0,128 0,411 ± 0,041

São Paulo, 27 de Setembro de 2006.

M.Sc. Márcio Yee
Responsável pela Análise

Profa. Dra. Sonia H. Tatumi
Coordenadora do Laboratório
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Relatório de Ensaio

CLIENTE:  FRANCISCO CÉZAR COSTA NOGUEIRA

frcezar@geologia.ufrn.br

FRANCISCO HILÁRIO REGO BEZERRA

bezerrafh@geologia.ufrn.br

MATERIAL: Sedimento.

NATUREZA DO TRABALHO: Datação de Sedimentos pelo método da
Luminescência Oticamente Estimulada (LOE). 

REFERÊNCIA: Registro de 04/05/2006.

1.  AMOSTRAS

Foram  fornecidas  pelo  cliente  oito  amostras  com  as  designações  indicadas  na 
Tabela 1, acondicionada em tubo de PVC contendo aproximadamente 400 gramas de 
material. As amostras foram recebidas e identificadas no laboratório sob os códigos 
LVD de 1593 e 1600. Onde duas delas deveram ser datadas pelo método SAR e dez 
por LOE método de regeneração total. 

2.  MÉTODO UTILIZADO

Análise da paleodose – Equipamento utilizado: TL/OSL Automated Systems, Model 
1100-series Daybreak Nuclear Instruments Inc. 

Análise  da  dose  anual  –  Equipamento  utilizado:  Canberra  Inspector  Portable 
Spectroscopy Workstation (NAI – TL) 

A metodologia completa pode ser encontrada em nosso site: 

http://www.fateclvd.pop.com.br em Serviços/Datação 
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3.  RESULTADOS
Os  resultados  de  paleodose,  dose  anual  e  da  idade  obtidos  por  LOE  são 
apresentados na Tabela 1, a seguir: 

Tabela 1: Código LVD, amostra, dose anual, paleodose e idade. 

Código

LVD
Amostra

Dose Anual

(μGy/ano)

P (Gy)

LOE
Idade (anos)

1593 Será datada pelo Método SAR

1594 Será datada pelo Método SAR

1595 NOG / FALV – 14 1.300 ± 100
Quartzo   -  7,50 5.850 ± 800

Feldspato - 10,0 7.750 ± 1.000

1596 NOG / FALV – 16 2.750 ± 250
Quartzo   -  15,0 5.450 ± 750

Feldspato - 20,0 7.230 1.000

1597 NOG / FALV – 17 880 ± 60 Feldspato - 73,5 83.500 ± 10.000

1598 NOG / FALV – 15 2.280 ± 200 Feldspato - 24,0 10.530 ± 1.450

1599 NOG / FALV – 18 2.300 ± 200 Feldspato - 50,5 22.050 ± 3.000

1600 NOG / FALV - 13 650 ± 50
Quartzo   -  17,0 26.200 ± 2.900

Feldspato - 19,5 30.000 ± 3.350
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Os resultados das concentrações dos isótopos radioativos 232Th, 238U+235U, 40K utilizados
para calcular a dose anual são apresentados na Tabela 2, a seguir: 

Tabela 2: Amostra, Th (Tório), U (Urânio), K (Potássio).

Amostra

Cod. LVD

Th

(ppm)

U

(ppm)

K

(%)

1595 5,20 ± 0,52 2,50 ± 0,25 0 ± 0

1596 5,98 ± 0,59 1,91 ± 0,19 1,53 ± 0,15

1597 1,80 ± 0,18 1,01 ± 0,10 0,22 ± 0,02

1598 5,38 ± 0,53 2,15 ± 0,21 1,04 ± 0,10

1599 10,78 ± 1,08 3,06 ± 0,30 0,43 ± 0,04

1600 2,78 ± 0,28 0,74 ± 0,07 0 ± 0

São Paulo, 28 de Setembro de 2006.

Msc. Silvio Luiz Miranda Brito
Responsável pelas Análises

Profa. Dra. Sonia Hatsue Tatumi
Coordenadora do Laboratório
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Relatório de Ensaio

CLIENTE: Francisco César Costa Nogueira
          Universidade Federal do Rio Grando do Norte 
                    Campus Universitário Lagora Nova – Dpto. de Geologia 
                    E-mail: frcesar@geologia.ufrn.br 

MATERIAL: Sedimento 

NATUREZA DO TRABALHO: Datação de sedimentos pelo método da 
Termoluminescência e Luminescência Óticamente Estimulada. 

REFERÊNCIA: Recebimento de amostras em 10/04/2006 

1. AMOSTRAS

Foram fornecidas pelo cliente seis amostras com as designações indicadas na Tabela 
1, acondicionadas em tubos plástico. As amostras foram identificadas no laboratório 
como 1583 à 1588, respectivamente. 

2. MÉTODO UTILIZADO 

Análise da paleodose – Equipamento utilizado: TL/OSL Automated Systems, Model 
1100-series Daybreak Nuclear Instruments Inc. 

Análise da dose anual – Equipamento utilizado: Canberra Inspector Portable 
Spectroscopy Workstation (NAI – Tl) 
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3. RESULTADOS

Os resultados das paleodoses, doses anuais e das idades estão apresentados na 
Tabela 1, a seguir: 

Tabela 1: Código LVD, amostra, dose anual, paleodose e idade.

Código

LVD

Amostra Dose Anual 

 (μGy/ano) 

P (Gy)

TL

Idade (anos) 

TL

P (Gy)

LOE

Idade (anos) 

LOE

1601 NOG / FAV - 11 1.950  170 105 53.800  7.400 - -

1602 NOG / FAV – 12 1.030  80 - - 41,8 40.000 5.000

1603 NOG / FAV – 05 1.350  110 94,88 70.000  9.000 - -

1604 NOG / FAV - 10 780  50 - - 47,56 60.784  7.175

Os resultados das concentrações de 232Th, 238U+235U, 40K estão apresentados na Tabela 
2, a seguir: 

Tabela 2: Amostra, U (Urânio), Th (Tório), K (Potássio). 

Amostra

Cod. LVD 

Th

(ppm)

U

(ppm)

K

(%)

1601 2,339  0,234 1,685  0,168 1,06  0,106

1602 2,812  0,281 1,024  0,102 0,301  0,03

1603 3,139  0,314 1,350  0,135 0,506  0,051

1604 2,921  0,292 1,193  0,119 0,006  0,001

São Paulo, 23 de Outubro de 2006. 

Profa. Dra. Sonia H. Tatumi 
Coordenadora do Laboratório 

M.Sc. Márcio Yee 
Responsável pela Análise 
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Relatório de Ensaio

CLIENTE:  PROF. DR. FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
e-mail: bezerrafh@geologia.ufrn.br

MATERIAL: Sedimento.

NATUREZA  DO  TRABALHO:  Datação  de  Sedimentos  pelo  método  SARs, 
utilizando Regeneração Total do sinal da Luminescência Oticamente 
Estimulada (LOE) de cristais de Quartzo.

1.  AMOSTRAS

Foi fornecida pelo cliente uma amostra com as designações indicadas na Tabela 1, 
devidamente acondicionadas em tubos de PVC contendo aproximadamente 
400 gramas de material. A amostra foi recebida e identificada no laboratório sob o 
código LVD de 1594. 

2.  MÉTODO UTILIZADO

Análise  da  paleodose  –  Equipamento  utilizado:  TL/OSL  Automated  Systems, 
Model 1100-series Daybreak Nuclear Instruments Inc. 

Análise  da  dose  anual  –  Equipamento  utilizado:  Canberra  Inspector  Portable 
Spectroscopy Workstation (NAI – TL) 

A metodologia completa pode ser encontrada em nosso site: 

http://www.fateclvd.pop.com.br em Serviços/Datação 
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3.  RESULTADOS

A amostra foi analisada pelo método SARs a partir de 18 alíquotas, ou seja, a 
amostra foi separada em 18 porções e obtidas 18 idades, a Figura 1 abaixo mostra o 
histograma de paleodoses obtido a partir da análise destas alíquotas. 

Figura 1: Curva da Distribuição das Paleodoses obtidas. 
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A Figura 2 abaixo mostra o histograma de Idades obtido a partir da análise destas 
alíquotas.

Figura 2: Curva da Distribuição das Idades obtidas. 
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O resultado de paleodose média, dose anual e da idade média obtidos por LOE são 
apresentados na Tabela 1, a seguir: 

Tabela 1: Código LVD, amostra, dose anual, paleodose média e idade.

Código

LVD
Amostra

Dose Anual

(μGy/ano)
MÉTODO

Paleodose Média

(Gy)

Idade Média

(anos)

1594 NOG / FALV - 20 2.970 ± 370 SARs 69,40 23.400 ± 4.060

DESVIO PADRÃO 19,50 6.570

As concentrações medidas dos isótopos radioativos 232Th, 238U+235U, 40K utilizados para 
calcular a dose anual são apresentados na Tabela 2, a seguir: 

Tabela 2: Amostra, Th (Tório), U (Urânio), K (Potássio).

Amostra

Cod. LVD

Th

(ppm)

U

(ppm)

K

(%)

1594 8,679 ± 0,312 2,347 ± 0,480 1,474 ± 0,214

São Paulo, 10 de Outubro de 2007.

Msc. Silvio Luiz Miranda Brito
Responsável pelas Análises

Profa. Dra. Sonia Hatsue Tatumi
Coordenadora do Laboratório
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Relatório de Ensaio

CLIENTE: Francisco César Costa Nogueira
          Universidade Federal do Rio Grando do Norte 
                    Campus Universitário Lagora Nova – Dpto. de Geologia 
                    E-mail: frcesar@geologia.ufrn.br 

MATERIAL: Sedimento 

NATUREZA DO TRABALHO: Datação de sedimentos pelo método da 
Termoluminescência e Luminescência Óticamente Estimulada. 

REFERÊNCIA: Recebimento de amostras em 10/04/2006 

1. AMOSTRAS

Foram fornecidas pelo cliente seis amostras com as designações indicadas na Tabela 
1, acondicionadas em tubos plástico. As amostras foram identificadas no laboratório 
como 1583 à 1588, respectivamente. 

2. MÉTODO UTILIZADO 

Análise da paleodose – Equipamento utilizado: TL/OSL Automated Systems, Model 
1100-series Daybreak Nuclear Instruments Inc. 

Análise da dose anual – Equipamento utilizado: Canberra Inspector Portable 
Spectroscopy Workstation (NAI – Tl) 
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3. RESULTADOS

Os resultados das paleodoses, doses anuais e das idades estão apresentados na 
Tabela 1, a seguir: 

Tabela 1: Código LVD, amostra, dose anual, paleodose e idade.

Código

LVD

Amostra Dose Anual 

 (μGy/ano) 

P (Gy)

LOE (SAR) 

Idade (anos) 

LOE (SAR) 

1583 NOG / FAV - 01 1.440  120 105,0 74.000  9.000

1593 NOG / FAV - 19 3.520  460 75,25 21.000  3.800

Os resultados das concentrações de 232Th, 238U+235U, 40K estão apresentados na Tabela 
2, a seguir: 

Tabela 2: Amostra, U (Urânio), Th (Tório), K (Potássio). 

Amostra

Cod. LVD 

Th

(ppm)

U

(ppm)

K

(%)

1583 1,911  0,191 1,011  0,101 0,835  0,084

1593 9,447  0,340 6,019  1,081 1,037  0,150 

São Paulo, 03 de Julho de 2008. 

Profa. Dra. Sonia H. Tatumi 
Coordenadora do Laboratório 

M.Sc. Márcio Yee 
Responsável pela Análise 


