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RESUMO

O presente estudo descreve os aspectos deformacionais frágeis e a sismicidade na

região que será inundada pelo reservatório do Açude do Castanhão, porção leste do

estado do Ceará. O lago artificial terá a capacidade para armazenar em torno de 6,7

bilhões de m3 de água. Também é planejada a instalação de uma usina hidroelétrica de

pequeno porte.

Cinco principais unidades litoestratigráficas foram identificadas na região:

complexo gnáissico-migmatítico, seqüência metavulcanosedimentar, granitóides

brasilianos, enxame de diques basálticos mesozóicos e terraços fluviais do Rio Jaguaribe.

As falhas indicam a presença de sucessivos eventos de reativação em níveis

crustais diferentes. As falhas de nível crustal profundo (até 12 km), apresentam uma

cinemática transcorrente e são associadas com preenchimento de epídoto ou quartzo. As

falhas de nível crustal intermediário a raso (até 7 km), são principalmente transcorrentes,

estando associadas à cataclasito, brecha e gouge de falha. Ambos os grupos de falhas

apresentam um trend principal NE, que pode representar a reativação de zonas de

cisalhamento dúcteis ou a existência de eventos frágeis cenozóicos.

Na área existem várias evidências de sismitos, estruturas geológicas geradas por

paleossismos, em níveis conglomeráticos nos Terraços Fluviais do Rio Jaguaribe, que

indicam a ocorrência de sismos com magnitude 6,8 MS, no mínimo, na região.

Assim sendo, a região que será inundada do Açude do Castanhão, e sua

circunvizinhança, no decorrer do tempo já foi atingida por inúmeros abalos sísmicos.

Têm-se registros históricos, instrumentais e geológicos claros destas atividades. Com

base nestas informações, pode-se afirmar que a região é predisposta a ser afetada por

tremores de terra. Mas isto não significa que a obra do Açude do Castanhão futuramente

poderá ser atingida ou danificada por algum abalo que venha a ocorrer, pois a construção

está preparada para resistir, no mínimo, aos maiores abalos sísmicos já registrados até o

presente momento na região.



ii

ABSTRACT

This study describes brittle deformation and seismicity in the Castanhão Dam

region, Ceará State, Brazil. This reservoir will include a hidroeletric power plant and will

store about 6,7 billions m3 of water.

Five main litostratigraphic unit were identified in the region: gneissic-migmatitic

basement, metavolcanosedimentary sequence, granitoid plutons of Brasiliano age,

Mesozoic basaltic dike swarm, and Cenozoic fluvial terraces of the Jaguaribe river.

The region has experienced several faulting events that occurred at different

crustal levels. Faults formed at depths less than about 12 km present left-lateral

movement and are associated with epidote and quartz infillings. Faults formed at depths

less than 7 km are mainly strike-slip present cataclastic rocks, fault breccia and gouge.

Both fault groups form mainly NE-trendind lineaments and represent reactivation of

ductile shear zones or new formed faults that cut across existing structures.

Seismically-induced liquefaction fractures take place in Cenozoic terraces and

indicate paleoearthquakes that may have reached at leat 6,8 MS.

In short, this work indicate that the level of paleoseismicity is much greater than

one observed in the instrumental record. Several faults are favourably oriented for

reactivation and induced seismicity should be expected after the Castanhão Dam

impoudment.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1.1 - JUSTIFICATIVA

O Açude do Castanhão está sendo construído na bacia hidrográfica do rio

Jaguaribe, Ceará. O lago artificial alcançará a cota topográfica máxima 106 m, e terá

capacidade para armazenar 6,7 bilhões de metros cúbicos de água, que corresponde a um

espelho d’água que se estenderá por uma área de 325 km2. A lâmina d’água chegará a

espessura máxima de 48 m. A parede de concreto do açude localiza-se no leito do rio

Jaguaribe, a aproximadamente 4,5 km a sudoeste do povoado do Castanhão, na região

denominada Boqueirão do Cunha, e possuirá 60 m de altura. O açude vai garantir o

abastecimento urbano de vários municípios cearenses, incluindo a capital Fortaleza,

beneficiando cerca de 2.600.000 pessoas e possibilitando a irrigação de 43 mil hectares

de terra. O Açude do Castanhão ainda terá outros usos como controle de cheias, turismo e

lazer. O principal impacto urbanístico da obra será o desaparecimento da cidade de

Jaguaribara e a transferência de 10.300 pessoas para uma cidade em construção: Nova

Jaguaribara. A construção do Açude Castanhão foi viabilizada pelo convênio firmado

entre Governo do Estado do Ceará e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

(DNOCS), que estão participando com 29% e 71% dos recursos, respectivamente. As

obras deste açude, iniciadas em 16 de novembro de 1995, geraram a necessidade do

estudo da sismicidade futura, tanto induzida, quanto natural, que poderá afetar a região.

Após a ocorrência de tremores catastróficos de magnitudes superiores a 6,0 mb, na

década de 60, relacionados com os reservatórios de Hsinfengkiang (China), Kariba

(Zâmbia), Kremasta (Grécia) e Koyna (Índia), que ocasionaram sérios danos às estruturas

das barragens e inúmeras vítimas fatais, iniciou-se de forma mais sistemática

monitoramento de áreas com reservatórios de grande porte, a fim de realizar um estudo

da Sismicidade Induzida por Reservatório (SIR) (CISRG Home Page: web site).
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A construção de uma barragem cria um novo lago que irá alterar as condições

estáticas das formações rochosas do ponto de vista mecânico (em virtude do próprio peso

da lâmina d’água), e do ponto de vista hidráulico (em conseqüência da infiltração do

fluido na subsuperfície, que causa pressões internas nas camadas rochosas profundas). A

combinação das duas ações pode desencadear distúrbios tectônicos e, eventualmente,

gerar sismos, caso as condições locais sejam propícias (Simpson, 1986).

Os sismos induzidos, registrados até agora no Brasil, atingiram magnitudes baixas

e as acelerações alcançadas não causaram nenhum dano às estruturas das barragens. Mas

isto não significa que não existam riscos. Além disso, o estudo deste fenômeno é de

grande interesse para as regiões intraplaca, pois os eventos induzidos podem exceder o

próprio nível da sismicidade natural.

No contexto geodinâmico, os fenômenos sísmicos naturais representam a

aplicação de um campo regional de tensões, que por sua vez são ditadas pela cinemática

das placas tectônicas sobre uma litosfera heterogênea e anisotrópica. Além de gerar

novos planos de fraturamento, a atuação dessas tensões na crosta provoca reativações dos

planos estruturais herdados de épocas pretéritas.

A sismicidade natural, não induzida, ocorre principalmente em regiões de bordas

ou limites das placas. No interior das mesmas a sismicidade é relativamente mais branda.

Neste contexto, o Brasil teve a “sorte” de situar-se praticamente no interior da Placa Sul-

Americana, distante de suas bordes leste e oeste, respectivamente representadas pela

Cadeia Meso-Atlântica e a Zona de Subducção da Faixa Andina.

Entretanto o Brasil não está livre de sismos. Mas a grande parte dos sismos

brasileiros é de pequena magnitude, geralmente até 5,2 mb (Assumpção, 1992).

Comumente eles ocorrem em baixa profundidade (menos de 12 km) e, por isso, só são

sentidos até poucos quilômetros do epicentro. No entanto, devido à baixa profundidade,

os efeitos (intensidade) são relativamente intensos na região epicentral. Este é, quase

sempre, o padrão de sismicidade esperado para regiões de interior de placas.

Mas a história tem mostrado que, mesmo nestas regiões tranqüilas, podem

acontecer grandes terremotos. A porção centro-leste dos Estados Unidos, com nível de

atividade sísmica equivalente à margem passiva brasileira, foi surpreendida, no século



Camarão Júnior, L.F. - Dissertação de Mestrado. PPGG - UFRN 3

passado, pela ocorrência de grandes terremotos com magnitudes em torno de 8.0 MS, em

New Madrid, Missouri.

Tentativas de correlação da sismicidade do Nordeste do Brasil com a geologia

vêm sendo feitas desde o início do século XX. Uma discussão crítica sobre os trabalhos

relativos à sismotectônica do Nordeste foi feita por Ferreira (1983), para quem a grande

dificuldade das tentativas anteriores era a carência de dados sismológicos de qualidade, o

que vem sendo superado nos últimos anos.

O conhecimento e entendimento das feições de natureza rúptil na área de

construção de barragens é também de vital importância no que diz respeito à avaliação do

risco sísmico da região, pois existe a possibilidade considerável de ocorrência de

reativação de zonas de fraquezas crustal na área, provocada pelo enchimento do lago

artificial.

Os levantamentos sismológicos realizados nos últimos anos demonstram que a

atividade sísmica ocorrida na Província Borborema concentra-se nas proximidades de

grandes zonas de cisalhamento brasilianas, cujos maiores exemplos são: Caruaru no

lineamento Pernambuco; João Câmara, a leste da Zona de Cisalhamento (ZC) de João

Câmara-Picuí; Pereiro e Palhano, na ZC Jaguaribe; e Groairas, a leste da ZC de Sobral

(Ferreira et al., 1998). Tais zonas de cisalhamento, de direção NNE e caráter

transcorrente, são marcadas por faixas miloníticas, cujas larguras podem atingir até

dezenas de quilômetros. No Mesozóico, essas zonas foram, em parte, reativadas como

falhas extensionais ou transcorrentes, condicionando a implantação das chamadas bacias

interiores (Souza, Iguatu, Limas Campos e Icó) e a arquitetura das bacias costeiras

(Potiguar) (Matos, 1992). As rochas miloníticas dessas zonas parecem ser mais

susceptíveis à reativação frágil em tempos recentes.

Assim, é preciso investigar regiões onde serão construídos grandes reservatórios,

mesmo em regiões intraplacas, pois pouco se sabe, ainda, sobre o acúmulo de esforços

nestas áreas. Considerando que em tais áreas os períodos de recorrência de sismos são

mais longos, tais regiões se tornam, também, áreas potencialmente perigosas para sismos

catastróficos.
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1.2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E OBJETIVOS

Na delimitação da área procurou-se determinar um polígono que envolvesse a

região que será inundada pelo lago artificial do Açude público do Castanhão. A área de

trabalho está localizada na porção leste do estado do Ceará, na microregião Jaguaribana,

tendo como pontos de referência os municípios cearenses de Jaguaribe, Jaguaribara,

Jaguaretana, Alto Santo e Limoeiro do Norte. A área de trabalho abrange uma superfície

de aproximadamente 2.060 km2, que é delineada por um polígono com 09 vértices, cujas

coordenadas são: (1) 5º 20’ 15”S, 38º 19’ 22”W; (2) 5º 36’ 31”S, 38º 19’ 22”W; (3) 5º

36’ 31”S, 38º 27’ 30”W; (4) 5º 41’ 57”S, 38º 27’ 30”W; (5) 5º 41’ 57”S, 38º 29’ 08”W;

(6) 5º 50’ 06”S, 38º 29’ 08”W; (7) 5º 50’ 06”S, 38º 49’ 09”W; (8) 5º 36’ 33”S, 38º 49’

09”W; (9) 5º 20º 15”S, 38º 32’ 55”W (Figura 1.1).

Com o intuito de estudar a segurança do Açude do Castanhão, os objetivos

principais deste trabalho foram:

Confeccionar um mapa geológico, enfatizando aspectos deformacionais dúcteis

e, principalmente, frágeis, na área inundável e em volta da parede do Açude do

Castanhão;

Utilizando a visão sinóptica, fornecida pelos produtos de sensoriamento remoto,

e técnicas apropriadas de processamento digital de imagens, determinar os

lineamentos originados a partir de um regime tectônico frágil ou dúctil-frágil,

impressos na paisagem da área de estudo pelos canais das drenagens, cristas

alinhadas, escarpas, ou quaisquer outras feições geomorfológicas; como

também os lineamentos de origem dúctil, definidos por foliação, lineação ou

dobramentos; e diferenciar os litotipos existentes na área de estudo;

Estabelecer a evolução dos eventos tectônicos de natureza frágil, incluindo

eventos neotectônicos, ocorridos na área de trabalho, indicando possíveis zonas

de falhas e as características do fraturamento associado;

Inferir possíveis zonas de falhas que poderão sofrer reativação após o

enchimento do lago artificial do Açude do Castanhão.



Camarão Júnior, L.F. - Dissertação de Mestrado. PPGG - UFRN 5

1.3 - METODOLOGIA DE TRABALHO

1.3.1 - Coleta dos Dados de Campo

Realizaram-se 04 etapas de campo que, somadas, totalizaram 64 dias de trabalho.

O Mapa de Pontos (Anexo I) mostra a distribuição dos afloramentos visitados na área de

estudo. A densidade de exposições na área estudada é grande. Por isso, adotaram-se

critérios para determinar-se o espaçamento entre os afloramentos visitados: dentro da

área que será inundada pelo lago artificial e nas proximidades da parede do Açude do

Castanhão o espaçamento foi de 2 km lineares; no restante da área o espaçamento variou

entre 3 e 4 km.

Em campo, tinha-se como objetivos principais, a identificação, análise e registro

de feições geológicas que mostrassem o posicionamento dos eixos de esforços do campo

de tensões neotectônico (juntas, falhas, diques e fraturas), e indícios de ocorrência de

atividade paleossísmica (feições de liquefação) na região.

Para as juntas foram usados os seguintes elementos na análise: (1) orientações

preferenciais dos sets de juntas do afloramento; (2) relações cronológicas entre os

diversos sets de juntas; (3) espaçamento e a densidade das juntas no afloramento; (4)

relação dos sets de juntas com dobras; (5) relação da densidade e espaçamento dos sets de

juntas com a proximidade de falhamentos; (6) campo de stress responsável (paleo ou

atual) pela formação das juntas; (7) e tipo de preenchimento mineral. Para se ter uma boa

quantidade de juntas para análise, procurou-se fazer, no mínimo, 100 medidas por

afloramento. Vale salientar que muitos sets de juntas podem ser de origem não tectônica,

sendo gerados por um campo de stress muito local, por agentes intempéricos diversos ou

pela própria ação do homem através de escavações ou explosões.
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A metodologia de análise aplicada às falhas compreendeu a descrição dos

seguintes aspectos: tipo da falha (transcorrente, normal ou empurrão), cinemática da

falha, dimensão do rejeito, atitude do plano de falha, tipo de rocha de falha associada

(cataclasito, brecha de falha, gouge de falha, etc.) e tipo de preenchimento.

Trabalhos de campo nos terraços fluviais do Rio Jaguaribe tinham como meta

principal identificar feições geológicas que indicassem a ocorrência de uma atividade

neotectônica na região. Desta forma, teve-se uma atenção especial à identificação de

fraturas e falhas de origem neotectônica, além de estruturas que indicassem a ocorrência

de uma atividade paleossísmica na região.

Foi feita ainda uma breve caracterização de outros aspectos geológicos, tais como

tipo litológico, descrição básica e sucinta da mineralogia e textura da rocha e obtenção de

informações de natureza dúctil da rocha (foliação, lineação, etc.).

1.3.2 – Processamento Digital de Imagens

Nos procedimentos utilizados durante o presente trabalho, procurou-se produzir

imagens digitais realçadas de alta qualidade, que destacassem com a melhor nitidez

possível as feições lineares e geológicas da área estudada.

A tendência espacial das estruturas lineares, principalmente em uma dada direção,

tem papel fundamental na interpretação geológico-estrutural, tanto no que se refere aos

tipos morfoestruturais, quanto às informações de caráter deformacional e de zonas

preferenciais de atuação de esforços (Frasca, 1996). Portanto, a obtenção destas

informações foi fundamental no reconhecimento de zonas de falhas que poderão ser

reativadas após o enchimento do lago artificial do Açude do Castanhão (CE).

Foram utilizadas imagens provenientes da plataforma orbital LandSat 7, que

começou a funcionar em 15 de agosto de 1999, carregando o sistema de sensor ETM+

(Enhanced Thematic Mapper Plus), que propicia uma maior resolução espacial, de até 15

m, na banda pan-cromática. Os sensores das versões anteriores mais utilizadas, como o

LandSat 5 TM, não ultrapassavam 30 m.
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Os procedimentos de análise e interpretação foram realizados em imagens das

bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7 e pan-cromática da cena WRS 216/64. No processamento digital

foram utilizados os softwares Idrisi e Spring. No tratamento final das imagens e mapas

temáticos utilizou-se os softwares Corel Draw e Corel PhotoPaint.

O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: (a) extração dos lineamentos dúcteis

e rúpteis; e (b) diferenciação dos litotipos da área de trabalho. A extração dos

lineamentos de natureza rúptil foi feita principalmente através da análise da rede de

drenagem. Os lineamentos definidos pelas cristas das elevações e as feições de caráter

dúctil foram identificados através do universo disponível de filtros do tipo passa alto,

como o Ford, com dimensão 5x5, que foi aplicado na banda 5. Aplicou-se ainda, nas

bandas 4 e 5, a técnica de simulação do efeito da iluminação solar. Tal operação ressaltou

os lineamentos que estavam alinhados perpendicularmente à fonte de iluminação e

destacou tanto os lineamentos de caráter dúctil, como aqueles de caráter frágil.

Ao término desta etapa, foram confeccionados dois mapas temáticos: Mapa

Estrutural e Mapa Litológico. A análise e interpretação das bandas multiespectrais do

satélite LandSat 7 ETM+ permitiram a elaboração do mapa geológico-estrutural da

região de inundação do Açude do Castanhão com base no comportamento espectral,

natureza geológico-estrutural e padrão textural das rochas locais. O mapa Litológico

evidenciou os principais litotipos da área de trabalho e foi parcialmente compilado com

outros mapas geológicos (Campos et al., 1979; Fortes, 1987; Cavalcante & Ferreira,

1993; e Bezerra et al., 1993), que proporcionaram uma excelente base de dados para os

trabalhos de campo.

Os mapas Litológico e Estrutural apresentados nos Anexos II e III,

respectivamente, foram confeccionados a partir das informações coletas nas etapas de

campo e da interpretação das imagens do satélite LandSat 7 ETM+.

1.3.3 - Tratamento de Dados Estruturais

Como a grande maioria das juntas estudadas têm mergulho próximo de 90º, foi

utilizado diagramas de rosetas para representação gráfica dos dados coletados. Para a

confecção dos diagramas foi utilizado o software StereoNet, versão 2.40. Um dos
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recursos disponíveis no software, é a escolha pelo usuário do valor dos intervalos em que

as medidas das juntas serão agrupadas. Neste estudo, foi escolhido o intervalo de 10º.
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Capítulo 2

SISMICIDADE NATURAL E INDUZIDA

2.1 - INTRODUÇÃO

O Nordeste do Brasil está situado no interior da placa Sul-Americana. As regiões

intraplaca são menos sísmicas que as de borda de placa, mas não menos importantes,

como será visto. Neste capítulo será feito, principalmente, um relato dos sismos, naturais

e induzidos, ocorridos na área de interesse (aproximadamente 300 km em torno do eixo

do açude). Isto é essencial para se ter uma visão geral do problema a ser tratado.

A região do Açude do Castanhão, apesar de não ter registro de atividade sísmica

local de qualquer espécie, já experimentou os efeitos de alguns abalos sísmicos, que

ocorreram na porção setentrional do Nordeste brasileiro (Ferreira & Assumpção, 1983).

A intensidade máxima sentida na área de inundação do Açude do Castanhão pode ser

estimada em V-VI MM, a partir de Ferreira & Assumpção (1983). A maior parte desta

atividade sísmica está concentrada nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte (Ferreira

et al., 1998). O açude está sendo construído na bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe, que

contém duas importantes áreas sísmicas, Pereiro e Palhano, que já apresentaram

intensidade sísmica VII MM (Figura 2.1).

Neste capítulo será feito, principalmente, um relato dos sismos, naturais e

induzidos, ocorridos na área de interesse (aproximadamente 300 km em torno do eixo do

açude). Isto é essencial para se Ter uma visão geral do problema tratado.

2.2 - SISMICIDADE INTRAPLACA

Sabe-se que cerca de 90% da atividade sísmica global está concentrada nas regiões

de bordas das placas litosféricas. Devido a isto, e ao fato dessa sismicidade afetar regiões

de importância econômica (Califórnia e Japão), grande parte dos esforços e recursos em

sismologia foram utilizados no entendimento da atividade sísmica de borda de placa

(região interplaca) nas últimas décadas.
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Embora sejam menos freqüentes os sismos intraplaca também são importantes. Os

três maiores eventos intraplaca que se tem registro ocorreram num intervalo de pouco

mais de um mês, entre dezembro de 1811 e fevereiro de 1812, em New Madrid, Missouri,

região central dos Estados Unidos. Os abalos atingiram a intensidade máxima possível

(XII MM). Vale salientar que estes foram os maiores sismos ocorridos no Estados Unidos

(Johnston & Kanter, 1990). Como se verá adiante, sismos induzidos de magnitude

superior a 6,0 mb ocorreram em regiões intraplaca.

No Brasil, embora os sismos não tenham atingido magnitudes comparáveis às

observadas nos Estados Unidos, dois eventos de magnitude maior que 6,0 mb já foram

registrados. Um deles teve o epicentro localizado em alto mar, aproximadamente 350 km

da costa do Estado do Espírito Santo, e o outro evento, registrado nas proximidades da

Serra do Tombador (MT), alcançou a magnitude de 6,6 mb (Berrocal et al., 1984). No

Nordeste, a magnitude máxima observada ainda não ultrapassou 5,2 mb (Ferreira et al.,

1998).

2.3 - SISMICIDADE NATURAL NO NORDESTE BRASILEIRO

O Nordeste do Brasil é certamente a região de maior atividade sísmica intraplaca

do país (Berrocal et al., 1984; Assumpção, 1992). A maior parte da atividade sísmica da

região nordestina está concentrada nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará,

principalmente em dois locais (Ferreira, 1997): (1) em torno da borda da Bacia Potiguar,

numa faixa com aproximadamente 100 km de largura; (2) e na região entre as bacias

Potiguar (Mesozóica) e Parnaíba (Paleozóica). Desde 1920, sismos de magnitude maior

ou igual a 4,0 mb já ocorreram na borda da Bacia Potiguar e o no oeste do Ceará

(Ferreira, 1997). Vale salientar que na região Nordeste existem outras áreas com

atividade sísmica considerável, dentre as quais destacam-se Caruaru (Pernambuco) e

Recôncavo Baiano (Bahia).

Desde 1968 muitos sismos com magnitude igual ou superior a 4,0 mb vêm

ocorrendo na região, alcançando até a intensidade máxima VII MM (Ferreira &

Assumpção, 1983), tendo três eventos atingido magnitude maior ou igual a 5,0 mb:
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Pacajus (20 de novembro de 1980, 5,2 mb) e João Câmara (30 de novembro de 1986, 5,1

mb; 09 de março de 1989, 5,0 mb). Segundo Ferreira et al. (1998), a sismicidade da região

Nordeste brasileira tem duas importantes características: (a) atividade é na forma de

enxame, possui longa duração, que pode se estender pelo período de alguns meses a

vários anos, como é o caso da atividade sísmica de João Câmara (Oliveira et al., 1989;

Takeya, 1992); (b) sismo rasos com profundidade inferior a 12 km (Assumpção et al.,

1989; Takeya, 1992; Ferreira et al., 1998).

É importante salientar que a principal atividade sísmica ocorrida até agora no

Nordeste do Brasil está dentro da área de interesse (aproximadamente 300 km do eixo do

Açude do Castanhão) e será apresentada com mais detalhes no próximo item.

2.4 - ATIVIDADE SÍSMICA NA REGIÃO 300 KM EM TORNO DO AÇUDE DO

CASTANHÃO

Para efeito de uma análise sísmica mais centrada na região do Açude do

Castanhão, será considerada, neste trabalho, apenas a atividade sísmica ocorrida num raio

de aproximadamente 300 km da parede do mesmo. Iniciaremos apresentando os sismos

da borda da Bacia Potiguar, por ordem cronológica, e posteriormente, os principais

sismos fora desta região. No mapa da Figura 2.2 estão localizadas algumas das atividades

sísmicas que serão descritas neste tópico. A Tabela 2.1 lista os principais eventos

ocorridos no período entre 1808 e janeiro de 2000 nesta região.

O primeiro abalo sísmico sentido na região 300 km em torno do Açude do

Castanhão ocorreu em 08 de agosto de 1808 (Ferreira & Assumpção, 1983). Trata-se do

chamado sismo de Açu (RN), onde foi sentido com maior intensidade (VI MM), embora

o epicentro seja incerto. Em fevereiro de 1903, vários tremores de intensidade VI MM,

foram sentidos em Baturité (CE). Em 14 de abril de 1928 um forte abalo sísmico foi

sentido em Aracati (CE), com intensidade VI MM, o qual ruiu algumas casas e foi

sentido em Fortaleza (CE) (Ferreira, 1983).

Há relatos da existência de atividade sísmica na região de Doutor Severiano

(RN)/Pereiro (CE) desde o final do século XIX. Em 1968 essa região foi palco de intensa

atividade sísmica, e o primeiro sismo registrado instrumentalmente (pela estação
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sismográfica de Natal) ocorreu em 12 de janeiro de 1968, de magnitude 3,9 mb e

intensidade máxima VI MM (Ferreira, 1983). No período de quase 08 meses, a população

da região sentiu inúmeros abalos. O sismo principal ocorreu em 23 de fevereiro de 1968,

alcançando a magnitude de 4,6 mb e intensidade VII MM, sendo sentido numa área com

aproximadamente 84.000 km2 em torno do epicentro, causando sérios danos em muitas

edificações localizadas em povoados e principalmente na zona urbana dos municípios de

Doutor Severiano (RN) e Pereiro (CE).

O estudo da atividade sísmica na região de Cascavel (CE) teve início após a

ocorrência de um sismo em 20 de novembro de 1980, com magnitude 5,2 mb e

intensidade VII MM, provocando o colapso de várias casas na área epicentral, tendo sido

sentido num raio de 600 km do epicentro (Ferreira & Assumpção, 1983). Este evento,

conhecido como o sismo de Pacajus, foi o maior abalo sísmico ocorrido no Nordeste

brasileiro. A partir de 1989 o Laboratório Sismológico da UFRN vem mantendo, quase

que continuamente, o monitoramento sísmico da área, e alguns resultados foram

publicados (Ferreira et al., 1998; Vilar, 2000). Tanto o evento de 1980, quanto os eventos

subsequentes, embora não tenham ocorrido na mesma área, apresentam mecanismo focal

semelhante: falha transcorrente sinistral (direção aproximada NW-SE) com uma pequena

componente normal.

A atividade ocorrida das proximidades de João Câmara (RN) é um dos exemplos

mais marcantes de sismicidade intraplaca no Brasil. A seqüência de tremores, que atingiu

este município a partir de 1986, foi a melhor documentada e estudada atividade sísmica

no Brasil. O primeiro evento, sentido pelos moradores e por parte da população de Natal,

foi registrado em 21 de agosto de 1986 e alcançou magnitude 4,3 mb (Ferreira et al.,

1987). Mas no dia 30 de novembro de 1986, aconteceu o principal tremor de toda a série,

com magnitude 5,1 mb (Ferreira et al., 1987). Danos significativos ocorreram tanto na

área urbana, como na rural, fazendo com que grande parte da população abandonasse a

cidade. A solução do mecanismo focal indica uma falha (Falha Sísmica de Samambaia)

do tipo transcorrente, com cinemática dextral, orientada segundo o trend N40ºE, com

mergulho para NW variando entre 75º-85º (Takeya, 1992). O mecanismo focal ainda
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demonstra uma compressão E-W que é compatível com o campo de stress regional

(Ferreira et al., 1998).

Em dezembro de 1987, uma estação sismográfica localizada no município de Açu

(RN) registrou o primeiro abalo sísmico ocorrido na região de Palhano (CE). O primeiro

evento de magnitude acima de 4,0 mb ocorreu em 19 de outubro de 1988, com magnitude

4,2 mb e intensidade VI MM, sendo sentido num raio de 150 km a partir do epicentro

(Assumpção et al., 1989). O maior sismo aconteceu em 27 de março de 1989, atingindo a

magnitude 4,5 mb e intensidade máxima VII MM, causando colapso de várias edificações

em povoados e nas zonas urbanas dos municípios cearenses de Palhano e Russas

(Ferreira, 1997).

A atividade de Tabuleiro Grande (RN) teve como característica o curto período de

duração. Por 40 dias o Laboratório Sismológico da UFRN monitorou a atividade,

instalando quatro estações sismográficas. Neste período apenas 13 abalos foram

registrados por no mínimo três estações (Ferreira et al., 1998). O evento de maior

magnitude (2,2 mb) foi registrado em 29 de agosto de 1993. Segundo Ferreira et al.

(1998), a atividade localizou-se a cerca de 6 km a oeste do município de Tabuleiro

Grande (RN), com profundidade variando entre 1,0 e 2,5 km.

A região noroeste do estado do Ceará possui uma atividade sísmica a se

considerar. O primeiro evento documentado na região ocorreu em 1810, com o epicentro

localizado nas proximidades do município de Granja (CE) (Ferreira & Assumpção,

1983). Os maiores eventos registrados instrumentalmente ocorreram em Irauçuba (1991)

e Groaíras (1988), alcançando a magnitude de 4,8 mb e 4,1 mb, respectivamente, e tendo

ambos atingido a intensidade máxima de VI MM (Ferreira et al., 1998).
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Tabela 2.1. Listagem dos principais eventos sísmicos (registros históricos e

instrumentais) ocorridos na região de aproximadamente 300 km em torno da área de

inundação do Açude do Castanhão. Fontes: Ferreira & Assumpção (1983) e Berrocal et

al. (1984).

Localização da região

epicentral

Data de

registro do

Evento

Magnitude

Intensidade

Máxima

Observada

(MM)

Distância da

parede do

Açude Público

do Castanhão

(km)

Estimativa da

intensidade na

área do Açude

do Castanhão

(MM)

Açu 08/08/1808 4,8 VI 155 IV

Baturité 1903 4,1 VI 168 III

Aracati 14/04/1928 4,0 VI 195 III

Dr. Severiano/Pereiro 12/01/1968 3,9 mb III-IV 61 III

Dr. Severiano/Pereiro 15/02/1968 4,1 mb VI-VII 61 V

Dr. Severiano/Pereiro 23/02/1968 4,6 mb V 61 IV

Dr. Severiano/Pereiro 18/03/1968 3,7 mb V-VI 78 V

Pacajus 20/11/1980 5,2 mb VII 175 IV-V

João Câmara 21/08/1986 4,3 mb VI 302 III

João Câmara 30/11/1986 5,1 mb VII 302 IV

Groaíras 01/04/1988 4,1 mb V-VI 276 II

Palhano 29/10/1988 4,1 mR V 141 III

Palhano 27/03/1989 4,5 mR V 141 III

Irauçuba 19/04/1991 4,8 mb VI-VII 262 II

Tabuleiro Grande 29/08/1993 2,2 mb III 75 -

Cascavel 11/08/1994 3,6 mb V 175 III

Cascavel 22/04/1995 3,5 mb V 175 III

Groaíras 10/05/1995 3,4 mb IV-V 276 II

Cascavel 19/09/1997 3,5 mb V 175 II

2.5 - SISMICIDADE INDUZIDA POR RESERVATÓRIOS (SIR)

Mesmo que o peso d'água, em reservatórios com mais de 100 m de profundidade,

seja insuficiente para fraturar as rochas da base, a coluna d’água exercerá uma pressão

hidrostática, empurrando o líquido através dos poros das rochas e de fraturas

preexistentes. Esse incremento de pressão pode levar meses ou mesmo anos para avançar

distâncias não muito longas, dependendo da permeabilidade do solo e das condições do
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fraturamento das rochas. No entanto, quando a pressão alcança zonas mais fraturadas, a

água é forçada para dentro das rochas, modificando as tensões locais e facilitando o

deslocamento de blocos falhados. Este processo é incrementado pela ação lubrificante da

água, que reduz a fricção ao longo dos planos das fraturas e falhas. A água tem ainda o

papel de agente químico: ao hidratar certas moléculas, ela enfraquece o material e

favorece a formação de novas fissuras, que levam o líquido a penetrar ainda mais

profundamente no interior do maciço rochoso (Simpson, 1986).

Simpson et al. (1988) definem duas categorias diferentes de SIR, que dependem

da resposta da crosta terrestre ao enchimento do lago artificial, ou seja, da relação

temporal do nível d’água do reservatório com a atividade sísmica. No primeiro tipo, a

atividade sísmica aumenta quase que instantaneamente com o aumento do nível d’água

do reservatório, denominado de resposta rápida. Este tipo de SIR é dominado pelo

mecanismo designado de resposta elástica da crosta. Um exemplo desta categoria de

SIR é a atividade no reservatório de Nurek, no Tadjiquistão. A Figura 2.3 mostra a

relação rápida existente entre o nível d’água do lago artificial e a atividade sísmica. Neste

exemplo, o monitoramento da região foi iniciado antes do enchimento do lago artificial.

A atividade aumentou em dois estágios, quando o nível d’água alcançou dois patamares

diferentes de 125 m e 200 m, respectivamente.

Na segunda categoria de SIR, existe uma certa diferença temporal entre o

incremento da atividade sísmica e o enchimento do lago artificial. Neste segundo tipo,

domina o mecanismo de difusão da pressão dos poros. Como exemplo tem-se a atividade

do reservatório de Koyna (Índia). O comportamento do nível d’água e a atividade sísmica

é mostrado na Figura 2.4.

2.6 - EXEMPLOS DE SIR NO MUNDO

Vários casos de SIR foram enumerados por Gupta & Rastogi (1976) em várias

partes do mundo. Gupta (1992) cita 70 casos de SIR de relevante importância. A maioria

dos exemplos citados na bibliografia disponível localizam-se nos Estados Unidos ou

Europa. Tal fato não significa que a SIR somente ocorre nestes locais, e sim que nestas
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regiões o monitoramento da sismicidade é mais intenso e contínuo. Com certeza existem

outras regiões que apresentam SIR, mas que por falta de levantamentos sísmicos

adequados não são relatados.

A Tabela 2.2 enumera vários exemplos de SIR no mundo. Entretanto, a atividade

ocorrida no Reservatório de Koyna, Índia, é um exemplo que merece destaque devido a

sua relevância mundial. O enchimento do lago teve início em 1962, sendo registrados na

época uns poucos eventos. O eixo principal do reservatório possui aproximadamente 60

km de comprimento, tem a capacidade de armazenar 2,780 x 106 m3 de água, com

profundidade máxima chegando aos 103 m (Kumpel et al., 1997), e está localizado sobre

um derrame basático conhecido como Basaltos de Decan. Em 1967 ocorreu uma série

considerável de abalos sísmicos na região, quando os maiores eventos alcançaram

magnitude (mL) de 5,5 e 6,3. Este último, ocorrido em 10 de dezembro de 1967, com

intensidade máxima IX MM, foi o maior abalo sísmico induzido por enchimento de

reservatório que se tem notícia. Casou grandes prejuízos financeiros e foi responsável por

200 vítimas fatais e 2.300 feridos. No período de 1962 a 1996 ocorreram 152 eventos

com magnitude superior a 4,0 mL. Nos dias atuais a atividade se estabilizou, mas ocorre

ainda diversos abalos com magnitude muito baixa (Kumpel et al., 1997).
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Tabela 2.2. Listagem dos principais casos mundiais de SIR. Eventos registrados com

magnitude maior que 4,0 mL. Em ordem alfabética. Fonte: CISRG Home Page.

Nome do Reservatório, País

Profundidade

reservatório

(m)

Magnitude

(mL)

Data do

Evento

(dd.mm.aa)

Ambiente Tectônico

Akosombo, Gana 109 5.3 ??.11.64 Intraplaca

Benmoew, Nova Zelândia 96 5,0 07.07.66 Intraplaca

Bhatsa, Índia 58 4.8 15.09.83 Borda de placa

Charvak, Uzbequitão 130 4,0 15.03.77 Intraplaca

Clark Hill, Estados Unidos 54 4,3 02.08.74 Intraplaca

Coyote Valley, Estados Unidos 22 5.2 06.06.62 Intraplaca

Danjiangkou, China 86 4.7 29.11.73 Intraplaca

Eucumbene, Austrália 106 5,0 18.05.59 Intraplaca

Foziling, China 74 4.5 11.08.73 Intraplaca

Ingouri, Rússia 270 4.4 ??.12.79 Intraplaca

Itezhitezhi, Zâmbia 62 4.2 13.05.78 Intraplaca

Kariba, Zâmbia 122 6.2 23.09.63 Intraplaca

Kerr, Estados Unidos 54 4.9 28.07.71 Intraplaca

Kinnersani, Índia 62 5.3 13.04.69 Intraplaca

Koyna, Índia 100 6,3 10.12.67 Intraplaca

Kremasta, Grécia 120 6.3 05.02.66 Intraplaca

Kurobe, Japão 180 4.9 19.08.61 Borda de Placa

Maratona, Grécia 60 5.7 20.07.38 Borda de Placa

Monteynard, França 125 5,2 25.04.63 Intraplaca

Nurek, Tadjikistão 285 4.6 27.11.72 Borda de placa

Oroville, Estados Unidos 204 5.7 01.08.75 Intraplaca

Chenwo, China 50 4.8 02.12.74 Intraplaca

Hsifengchiang, China 80 6.1 18.03.62 Intraplaca

2.7 - EXEMPLOS DE SIR NO BRASIL

No Brasil, a preocupação com SIR ocorreu após o registro de um evento em 24 de

fevereiro de 1974, na região do reservatório paulista de Volta Grande (Veloso &

Assumpção, 1989), com magnitude 4,2 mb, sendo provavelmente o maior sismo induzido

ocorrido no país.



Camarão Júnior, L.F. - Dissertação de Mestrado. PPGG – UFRN 22

Serão apresentados, com diferentes graus de detalhes, seis exemplos de SIR

registrados no Brasil, nas áreas dos reservatórios de Carmo do Cajuru (MG), Paraibuna-

Paraitinga (SP), Emborcação (MG), Tucuruí (PA), Capivari (SP/PR) e Jaguari (SP).

Apesar da atividade sísmica observada nestes reservatórios, cuja maior magnitude

alcançou 3,7 ml, não ocasionou nenhum dano material ou humano, foi importante para

revelar características tectônicas locais.

O Reservatório de Carmo do Cajuru (MG) tem uma parede relativamente pequena,

com 20 m de altura, e alcançou sua capacidade máxima em 1954. Foi edificado sobre

litotipos do embasamento cristalino pré-cambriano. Somente em 1970 foi registrado

instrumentalmente uma atividade sísmica, quando o maior evento atingiu a intensidade V

MM. Segundo Veloso e Assumpção (1989), as principais características desta atividade

foram: (1) hipocentros rasos, localizados a no máximo 1,5 km de profundidade e fora da

área do lago artificial; (2) sismicidade não claramente correlacionada com o nível d’água

do lago; (3) e mecanismo focal de uma falha inversa (N15ºE), coincidente com as

fraturas mapeadas na região e com a direção dos esforços compressivos (N60ºW). O

longo tempo decorrido entre o enchimento do lago e o início da atividade sísmica, 16

anos, se deveu principalmente à pequena altura da lâmina d’água (Veloso & Assumpção,

1989).

O Reservatório Paraibuna-Paraitinga (SP) é, na verdade, constituída por dois

reservatórios diferentes, formados pelo represamento dos rios com os mesmos nomes. As

paredes das barragens possuem altura de 96 m (Paraibuna) e 105 m (Paraitinga). A

atividade sísmica teve início em novembro de 1977, sete meses após o enchimento total

dos dois lagos. O maior abalo registrado ocorreu em dezembro de 1977, com magnitude

3,4 mL e intensidade IV MM. Segundo Veloso & Assumpção (1989) as principais

características da atividade foram: (1) hipocentros rasos (menos de 1 km de

profundidade) localizados dentro do lago artificial; (2) migração da atividade sísmica

para outras regiões do lago; (3) e mecanismos focais indicando que os sismos foram

gerados por fraturamentos secundários e não por falhas geológicas importantes da região.

O Reservatório de Emborcação (MG) está localizado sobre rochas do

embasamento gnáissico arqueano. A profundidade máxima do lago artificial chega 154
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m. Registros de sismos históricos e dados instrumentais indicam que os epicentros mais

próximos estavam a 150 km da barragem. O monitoramento sísmico da região só

detectou atividade sete meses após o enchimento da barragem. Segundo Veloso &

Assumpção (1989), as principais características da atividade foram: (1) atividade muito

fraca, com sismo de magnitude inferior a 2,0 mL; (2) epicentros quase sempre localizados

no interior do lago; (3) e a correlação clara entre a atividade sísmica e o nível de água do

lago artificial.

O Reservatório de Tucuruí (PA) está situado na região amazônica. O lago

começou a encher em setembro de 1984. O monitoramento sísmico pré-enchimento

somente registrou sismos localizados a, no mínimo, 120 km da barragem. Mas sete meses

após o enchimento do lago artificial, foi registrado o primeiro evento na região. As

características principais da atividade, segundo Veloso & Assumpção (1989), foram: (1)

período mais intenso da atividade sísmica em agosto a novembro de 1985, sendo

registradas dezenas de abalos, onde o maior alcançou a magnitude 3,4 mL; (2) epicentros

localizados no interior do lago, a 10 km da parede da barragem; (3) epicentros alinhados

segundo a direção NE-SW, perpendicular à direção dos grandes falhamentos da região;

(4) reativações em fevereiro de 1986 e outra em agosto de 1987, com epicentros

migrando para a borda do lago artificial.

O Reservatório de Capivari situa-se no rio Paranapanema (SP/PR), 60 km de

Presidente Prudente (SP), numa região onde predominam os basaltos da Formação Serra

Geral. A atividade sísmica concentra-se principalmente nas bordas do lago artificial, nas

proximidades dos municípios de Iepê (SP) e Primeiro de Maio (PR), a aproximadamente

35 km a montante da parede da barragem. Os basaltos encontram-se bastante fraturados

nas direções NW-SE e NE-SW (Mioto & Ribotta, 1994). Os primeiros abalos sísmicos

começaram a ser sentidos três meses após o enchimento em 1976, alcançando a

intensidade VI MM (Berrocal et al., 1984). Os maiores sismos ocorreram em 27 de

março de 1979 e 07 de janeiro de 1989, ambos com magnitude 3,7 mL. Assumpção et al.

(1995) afirmaram que a profundidade dos hipocentros foi relativamente rasa, inferior a

3,5 km. A solução do mecanismo focal, juntamente com informações geológicas,

indicaram uma falha vertical, com direção N57ºW, compatível com uma das direções de
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fraturamento do basalto. A zona de falha possui aproximadamente 700 m de

comprimento e 200 m de largura (Assumpção et al., 1995).

O Reservatório de Jaguari (SP) está localizado 50 km a SE do reservatório de

Paraibuna-Paraitinga. O lago artificial encontra-se sobre terrenos granito-gnáissicos,

próximo a grandes zonas de cisalhamento transcorrentes. O início do enchimento do lago

deu-se em 1969, mas somente em 17 de dezembro de 1985 foram registrados os

primeiros abalos sísmicos na região, com magnitude 3,0 mR e intensidade máxima V-VI

MM (Ribotta, 1989). No período mais intenso da atividade sísmica, que se estendeu até

30 de junho de 1989, ocorreram dezenas de outros eventos, com intensidade variando

entre III e IV MM. A profundidade dos eventos variou entre 200 a 1.700 m. Entretanto

Mioto & Ribotta (1995) afirmaram que esta informação não é muito confiável, devido ao

baixo número de eventos com boa qualidade registrados pela rede sismográfica local. A

partir de 1990, a atividade sísmica na região começou a decrescer. A maioria dos

epicentros estavam localizados na borda do reservatório, entre as duas grandes zonas de

cisalhamento regionais de Monteiro Lobato e Parateí. Outro ponto a se considerar é que

os epicentros localizavam-se também próxima à borda da Bacia Mesozóica de Taubaté.

Segundo Mioto & Ribotta (1995), não existe registros históricos ou dados instrumentais

de atividade sísmica anterior ao enchimento do reservatório, propondo que esta seria mais

um exemplo de SIR.

2.8 - SIR NA BARRAGEM DO AÇU

A atividade sísmica registrada na região da barragem Armando Ribeiro Gonçalves

(RN), mais conhecida como Barragem do Açu, é um dos exemplos clássicos de

sismicidade induzida por reservatórios. A barragem localiza-se nas proximidades dos

municípios potiguares de Açu e Nova São Rafael, próxima à borda da Bacia Potiguar

(Figura 2.5), distando apenas 185 km do Açude do Castanhão e inserida num contexto

geológico bastante similar.

A construção da barragem, concluída em maio de 1983, tinha como objetivo

principal regularizar o fluxo d’água do Rio Piranhas/Açu para suprir as necessidades

hídricas existentes nos projetos de irrigação da região e das cidades que possuíam um
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sistema de abastecimento precário. Entretanto, somente em fevereiro de 1985 a barragem

sangrou pela primeira vez. A altura máxima da lâmina d’água é 31 m, e o volume d’água

de é aproximadamente 2,4 bilhões de m3.

O monitoramento sísmico, quase permanente, na região teve início em agosto de

1987, com a instalação de uma estação sismográfica analógica pelo Laboratório

Sismológico da UFRN. Em outubro de 1994, foi instalada nas proximidades do

município de Nova São Rafael (RN), uma rede sismográfica digital, que funcionou até

dezembro de 1996. No período de novembro de 1987 a dezembro de 1996 foram

registrados 40 eventos com magnitude maior que 1,7 mb e com profundidade nunca

superior a 3,5 km. Os dois maiores abalos registrados ocorreram em 13 de junho de 1990,

com magnitude 2,6 mb, e em 26 de agosto de 1994, com magnitude 2,8 mb (Ferreira et al.,

1995).

Com a análise dos dados do período de 1987 a 1994, Ferreira et al. (1995)

notaram que existia uma correlação entre o nível de água da barragem e a atividade

sísmica, com uma defasagem de tempo entre ambas de 03 a 06 meses. Esta possível

correlação estava indicando que a sismicidade da região era induzida pelo enchimento do

reservatório. A Figura 2.6 mostra a variação mensal do nível máximo d'água e o número

de eventos detectados. Nos primeiros três anos de monitoramento, os períodos de

máximo nível d'água foram seguidos por períodos de atividade sísmica máxima, com um

atraso de 3 meses. Ferreira et al. (1995) argumentaram que este atraso indicaria que o

mecanismo predominante é o da difusão da pressão de poros. Em 1990, devido à seca na

região, não foi mais observada a correlação entre o nível d’água e a atividade sísmica.

Mas em 1994, após este longo período de seca, o aumento do nível d’água foi seguido de

um incremento quase que instantâneo da sismicidade local. Ferreira et al. (1995)

afirmaram que esta resposta rápida estaria ligada a migração dos epicentros para uma

nova região do lago.
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Ferreira et al. (1995) mostraram a correlação existente entre um agrupamento de

epicentros da atividade da Barragem do Açu e falhas geológicas mapeada da região

(Figura 2.5). Takeya et al. (1995) afirmaram também que tal correlação se deve

principalmente às duas características particulares da atividade: (1) profundidade rasa dos

hipocentros (inferior a 3,5 km); e (2) a quase ausência de cobertura sedimentar, que

poderia encobrir as evidências superficiais da falha. Ferreira et al. (1995) descreveram 05

agrupamentos de epicentros localizados em pontos diferentes, mas apenas 02 destes

podem ser correlacionados com falhamentos geológicos. A falha demarcada no mapa

Figura 2.5 possui aproximadamente 2 km de extensão. As soluções dos mecanismos

focais para a atividade da região (Takeya et al., 1995; Nascimento, 1997) indicam falhas

essencialmente transcorrentes com cinemática dextral, orientadas aproximadamente na

direção NE-SW. As soluções para os mecanismos focais são consistentes com os esforços

de compressão E-W e de extensão N-S (Assumpção, 1992; Ferreira et al., 1998). A falha

corta rochas cenozóicas e o fabric pré-cambriano, e mostra uma expressão superficial

ligada à drenagem. A falha sísmica é bem mais longa que a descrita a partir dos dados

sismológicos, sendo associada superficialmente com rochas de falhas, principalmente,

cataclasitos, brechas de falhas, gouge, veios de quartzo e pseudotaclitos (Amaral et al.,

2000).
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Figura 2.6. Variações mensais do nível d’água (linha vermelha) e atividade sísmica (linha

preta) registrada pela rede sismográfica instalada nas Barragem do Açu. O dados

liminimétricos foram fornecidos pelos DNOCS, enquanto que os dados sísmicos pelo

Laboratório Sismológico da UFRN. Fonte: Ferreira et al. (1995).

2.9 – O CAMPO DE TENSÕES NEOTECTÔNICAS NA ÁREA DE INUNDAÇÃO

DO AÇUDE DO CASTANHÃO

Os métodos mais utilizados, em escala regional, para se obter dados de orientação

de tensões são a solução do mecanismo focal de terremotos, fraturamento hidráulico,

breakout, flat-jack, overcoring e dados geológicos (Zoback 1992, Ferreira 1997, Lima et

al. 1997). Neste trabalho tentou-se usar somente as informações coletadas no registro

geológico na área de inundação do Açude do Castanhão: fraturamento neotectônico,

juntas, intrusões ígneas e falhamentos.

Na tentativa de configurar o posicionamento das componentes de compressão e

extensão do campo de tensões neotectônicas da região de inundação do Açude do

Castanhão, tentou-se utilizar medidas de orientações principais do fraturamento dos

Terraços Fluviais Cenozóicos e Diques Basálticos Mesozóicos. Vale salientar que, apesar

da larga aplicação desta metodologia (Hodgson, 1961; Hancock, 1985; Price &

Cosgrove, 1991; Delvaux et al., 1997), as informações do fraturamento podem não ser

suficientes para prover com boa precisão o posicionamento das componentes do campo
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de tensões da área de trabalho. Devido a tal fato, serão também apresentadas algumas

reconstituições do campo de tensões, em áreas localizadas nas proximidades da região de

inundação do Açude do Castanhão. E no final deste tópico, será feita uma análise

conjunta dos resultados apresentados.

O diagrama de rosetas da Figura 4.3b mostra, para os Diques Basálticos

Mesozóicos, um trend principal N80ºE, interpretado como fraturas de extensão, onde a

direção perpendicular corresponde à orientação da componente de extensão ( 3) do

campo de tensões (Hanckock, 1985; Price & Cosgrove, 1991), que neste caso eqüivale ao

trend N10ºW. Outros dois sets secundários, N55ºE e N60ºW, foram interpretados a partir

dos dados de campo, como um par conjugado de juntas. Hanckock (1985) afirma que a

bissetriz do ângulo agudo de um par conjugado de juntas, é paralela a direção de

compressão ( 1). Desta maneira, 1 está aproximadamente orientado segundo o trend

N87ºE. Está configuração é datada, no mínimo, do período sin a pós-intrusão dos Diques

Basálticos na região, ou seja, 145 Ma (Oliveira, 1994).

Sénant & Poppoff (1991) reconstituíram o campo de tensões das bacias de Souza,

Brejo das Freiras e Rio do Peixe, no Período Cretáceo Inferior, localizadas à norte do

Lineamento de Patos, porção noroeste do Estado da Paraíba, distando, aproximadamente,

à 100 km da área de inundação do Açude do Castanhão. Para isto os autores fizeram uma

análise estatística simples dos falhamentos da região, utilizando o método de Angelier

(1978, 1984). O resultado da análise mostrou um trend de extensão ( 3) NW-SE para as

bacias de Rio do Peixe e Brejo das Freiras, e NNW-SSE para a Bacia de Souza. Devido a

geometria normal encontrada para as falhas da região, Sénant & Poppof (1991)

posicionaram a componente de compressão local ( 1) na direção vertical. O autores

afirmam ainda que a direção de 3 é homogênea nas três bacias desde o Cretáceo Inferior.

A tectônica que gerou estas falhas é sin-tectônica à evolução das bacias. E o paleo campo

de tensões é sincrônico à implantação das bacias, que ocorreu no período que se estende

do Barremiano ao Albiano Superior (Poppof, 1988).

Araújo & Archanjo (2000) analisaram a trama inversa definida pelos óxidos

magnéticos, encontrados no Diques Basálticos Mesozóicos (Enxame de Diques Rio

Ceará-Mirim), caracterizando a lineação magnética perpendicular à parede dos diques.
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Estes autores interpretam que a trama inversa tenha sido originada durante o resfriamento

dos diques, onde os óxidos magnéticos foram realinhados com o campo de tensões. Nesta

caso, a lineação mineral representa a direção de extensão das fraturas mesozóicas, ou

seja, a direção de 3, que para os autores seria aproximadamente 346º de azimute para a

porção dos Diques Basálticos Mesozóicos que afloram na área de inundação do Açude do

Castanhão.

Quanto a orientação das tensões atuais e neotectônicas, Ferreira et al. (1998)

mostraram a solução de mecanismos focais de sismos em diversas localidades na porção

setentrional do Nordeste brasileiro. Na tabela 2.3 estão listados os resultados da solução

do mecanismos focais encontrados pelos autores para três localidades que são de grande

importância no contexto sismológico regional, pois estão bem próximas da região de

inundação do Açude do Castanhão.

Ferreira (1997) afirmou que o valores de SHmin correspondem à direção de 3, para

esta região, localizada na borda da Bacia Potiguar. Assim, o resultado das soluções dos

mecanismos focais apresentam uma componente de extensão orientada segundo os trends

NNE-SSW para a atividade de Tabuleiro Grande, e NE-SW para Pacajus e Cascavel.

Devido a impossibilidade de determinação de trends nas fraturas medidas nos

Terraços Fluviais Cenozóicos do Rio Jaguaribe (figura 4.3a), tornou-se difícil, inferir

com total segurança, direções de fraturas de extensão que auxiliassem na configuração do

campo de tensões neotectônica da área de inundação do Açude do Castanhão.

A partir da análise dos resultados apresentados neste tópico, pode-se afirmar que

as direções prováveis das componentes de extensão ( 3) e compressão ( 1), para a região

de inundação do Açude do Castanhão, sejam aproximadamente NW-SE e E-W,

respectivamente. Mas vale salientar que, os dados de campo não são definitivamente

conclusivos para se fazer tal afirmação com bom grau de confiabilidade.

Tabela 2.3. Direções de máxima compressão e extensão horizontal e geometria do

falhamento, obtidas a partir da solução do mecanismo focal de sismo das localidades

listadas. Fonte: Ferreira et al. (1998).
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No. Localidades Geometria do

falhamento

SMAZH

(º Az)

SMINH

(º Az)

Distância do

Castanhão (km)

01 Tabuleiro Grande Normal 292 002 75

02 Palhano Transcorrência 139 051 175

03 Cascavel Transcorrência 121 077 141
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Capítulo 3

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL E DA ÁREA DO

AÇUDE DO CASTANHÃO

3.1 - ASPECTOS GEOLÓGICOS REGIONAIS

A área a ser inundada pelo lago artificial do Açude do Castanhão está inserida na

Província Borborema (PB) (Almeida et al., 1977) (Figura 3.1), mais precisamente no

embasamento gnáissico-migmatítico que separa as Faixas Orós e Jaguaribe (Jardim de

Sá, 1994; Campelo, 1999). A Província Borborema, que compreende uma área com

aproximadamente 400.000 km2 na região Nordeste do Brasil, é dividida em dois tipos de

terrenos: embasamento gnáissico-migmatíticos e seqüências supracrustais de origem

metavulcânica e/ou metassedimentar (Almeida et al., 1977). As rochas mais antigas são

detectadas em núcleos gnáissico-migmatítico localizados em Presidente Juscelino (RN),

com idade 3,45 Ga (Dantas et al., 1997). A PB foi intensamente deformada,

metamorfisada e intrudida por corpos graníticos durante o Ciclo Brasiliano (0,45-0,70

Ga) (Jardim de Sá, 1994). Uma característica marcante da PB é sua complexa

estruturação, definida principalmente por zonas de cisalhamento com trends E-W (e.g.:

lineamentos de Patos e Pernambuco) ou NE-SW (e.g.: Portalegre, Picuí-João Câmara,

Jaguaribe, Orós e Santa Mônica), que representam extensas zonas de mobilidade crustal,

ativas principalmente durante o Ciclo Brasiliano, com comprimento variando entre

dezenas a centenas de quilômetros e largura que podem chegar a 5 km (Jardim de Sá,

1994).

Hackspacher & Oliveira (1984), estudando zonas de cisalhamento de trend NE-

SW, reconheceram uma evolução policíclica destas zonas, que culminou com intensa

milonitização nos granitóides brasilianos. O caráter policíclico foi evidenciado por

foliações regionais dobradas e milonitizadas, e milonitos dobrados, gerados por uma

sucessão de reativações brasilianas ao longo daquelas zonas de cisalhamento.
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As rochas do referido embasamento, que ocorrem separando as Faixas

Orogenéticas Orós e Jaguaribe, são correlacionadas lito-estratigraficamente ao complexo

gnáissico-migmatítico denominado de Complexo Caicó (Campelo, 1999). Esta unidade

foi originalmente definida por Meunier (1964) como uma seqüência de gnaisses e

migmatitos com intercalações de metárcoseos, que encerra uma grande variedade

litológica, de elevado grau metamórfico, onde predominam as associações do domínio

das fácies almandina-anfibolito e granulito. Através de relações de intrusão de augen-

gnaisses subalcalinos, Parente & Arthaud (1995) interpretam o referido complexo como o

embasamento das Faixas Orós e Jaguaribe, e não como produto de uma tectônica

acrescionária ao longo de zonas de cisalhamento dúctil. Sá et al. (1988) obtiveram uma

isócrona Rb-Sr que indicou idade em torno de 2,6 Ga para os ortognaisses pertencentes a

esta unidade. Campelo (1999) afirmou que na porção norte (Bloco Jaguaretama),

ocorrem ortognaisses tonalíticos a granodioríticos, geralmente bandados e parcialmente

migmatizados, e metassedimentos (principalmente pelíticos, com biotita-granada-

sillimanita), com raras ocorrências de quartzitos e calciossilicáticas. O Bloco São

Nicolau, a sul, é composto principalmente por ortognaisses, onde raramente é observada

a presença de metassedimentos (Campelo, 1999).

As Faixas Orós e Jaguaribe são, no geral, constituídas por seqüências

metavulcânicas, metassedimentares e rochas intrusivas dispostas em faixas contínuas de

direção NNE, que próximo às cidades de Icó e Iguatu assumem direção ENE. A Faixa

Orós tem sido mais estudada que a Faixa Jaguaribe e o embasamento gnáissico-

migmatítico. Tal fato, segundo Parente & Arthaud (1995), dificulta uma contextualização

geológica regional, desta forma obscurecendo o importante fato de que tais domínios

pertencem a uma mesma unidade geotectônica maior.

A Faixa Orós é composta essencialmente por metassedimentos, metavulcânicas e

metaplutônicas. Os metassedimentos são, na sua maioria, pelíticos formados por xistos

aluminosos com intercalações de quartzitos, mármores e calciossilicáticas. A seqüência

metavulcânica é representada por metavulcânicas ácidas (dacitos, riodacitos, riolitos e

tufos ácidos) e em menor proporção, por metavulcânicas básicas (metabasaltos e meta-

andesitos). Os dados geocronológicos de Sá et al (1988) indicam uma idade de 1,8 Ga
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para os litotipos da seqüência metavulcânica. Um conjunto metaplutônico recorta a

seqüência vulcanossedimentar, sendo composto por vários tipos de ortognaisses, com

composição variando de granítica a granodiorítica.

A Faixa Jaguaribe é composta por uma associação vulcano-plutônica e,

subordinadamente, por metassedimentos, principalmente xistos e quartzitos. Os

quartzitos são finos e puros ou muscovíticos, enquanto os xistos são ricos em muscovita,

biotita e granada. As rochas plutônicas são compostas por augen gnaisses e corpos

dioríticos que ocorrem como diques intrusivos nos gnaisses. As rochas vulcânicas estão

representadas por lavas e piroclásticas ácidas de composição dominantemente riolítica

(Campelo, 1999).

Segundo Cavalcante & Ferreira (1993), o embasamento gnáissico-migmatítico da

Faixa Orós-Jaguaribe mostra uma evolução policíclica de deformação que contrasta com

o caráter monocíclico definido para as faixas Orós e Jaguaribe. O metamorfismo no

embasamento atingiu a fácies anfibolito alto, com grau variado de migmatização, e

chegando a gerar sillimanita nos metassedimentos da porção N (Bloco Jaguaretama). Nas

faixas metassedimentares monocíclicas, o metamorfismo varia da fácies xisto verde à

anfibolito baixo, chegando localmente até a fácies granulito.

3.2 - GEOLOGIA DA ÁREA DO AÇUDE DO CASTANHÃO

No reconhecimento efetuado durante a etapa de campo, comprovou-se a existência

de pelo menos 05 unidades lito-estratigráficas na área de inundação do Açude do

Castanhão: (i) embasamento gnaissico-migmatítico, (ii) seqüência metavulcano-

sedimentar, (iii) granitóides brasilianos, (iv) enxames de diques basálticos mesozóicos,

(v) e terraços fluviais cenozóicos do Rio Jaguaribe.

Embasamento Gnáissico-Migmatítico

Esta unidade predomina em toda a área de inundação do Açude do Castanhão.

Corpos de ortognaisses de composição granodiorítica-tonalítica são os mais abundantes

nesta unidade, existindo outros dois tipos, menos abundantes, de composição granítica-

granodiorítica e monzogranítica. O protólito plutônico é comprovado pela relativa
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monotonia textural e mineralógica e ocasionais enclaves de composição diorítica a

grabróide (Petta et al., 1989; Bezerra et al., 1993). Esta unidade é correlacionada

regionalmente ao Complexo Caicó (Bezerra et al., 1992).

O grau de migmatização é extremamente variável na área do Açude do Castanhão,

predominando migmatitos nebulíticos e bandados (Figura 3.2), onde se observa a

ocorrência de estruturas fantasmas com terminação em chama, além da presença de

schilirens de biotita e restitos máficos, denotando a assimilação das encaixantes pelo

neossoma e fusão parcial incompleta.

Os constituintes essenciais do paleossoma são biotita, hornblenda, plagioclásio e

quartzo. A análise mineralógica do paleossoma indica uma composição granodiorítica a

tonalítica do protólito. O neossoma é composto por plagioclásio, quartzo e feldspato

potássico, formando faixas com até 1,5 m de largura. As bandas estão orientadas

principalmente na direção N-S. Observa-se também veios de quartzo exudados, com até

25 cm de largura, orientados preferencialmente na direção 020º Az.

Seqüência Metavulcano-sedimentar

Esta unidade é representada por micaxistos, além de anfibolitos subordinados,

cujos protólitos são pelitos e rochas vulcânicas básicas. A faixa mapeável está restrita

somente a uma lente no embasamento gnaissico-migmatítico, na porção NE da área de

trabalho (Anexo II – Mapa Geológico). As dimensões das lentes não são mapeáveis em

outros locais. Contudo, deve-se ressaltar que sua identificação torna-se difícil em locais

de forte migmatização. Regionalmente esta unidade eqüivale à seqüência supracrustal do

Grupo Ceará (Bezerra et al., 1993).

O litotipo mais comum desta unidade corresponde a um biotita-xisto (Figura 3.3)

fino, homogêneo, com cor de alteração marrom clara. Mesoscopicamente contém quartzo

(30-50%), biotita (15-35%), muscovita (15-35%) e plagioclásio (5-15%). O arranjo

textural compreende um bandamento primário (S0) paralelo à foliação milonítica (S3),

marcado por alternâncias granoblásticas (quartzo e plagioclásio) e lepidoblásticas (mica).
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Observa-se veios de quartzo exudados e pegmatitos na direção 305º Az, além de

intrusões de alcali-feldspato granitos.
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Granitóides Brasilianos

A terceira unidade litoestratigráfica é composta por granitóides intrusivos no

embasamento gnaissico-migmatítico. Amaro et al. (1993) afirmaram que este litotipo

corresponde aos granitos brasilianos do tipo G3 de Jardim de Sá et al. (1981). No

reconhecimento de campo efetuado na região, foram encontrados pelo menos duas

variedades diferentes de rochas plutônicas.

A primeira variedade de granitóide é encontrada principalmente entre os

municípios de Jaguaribara e Jaguaretama (Anexo II - Mapa Litológico). Nas análises de

campo foi evidenciada a seguinte composição modal, com base nos principais minerais

característicos do diagrama Q-A-P para classificação de rochas plutônicas (Streckeisen,

1976): quartzo (15-25%), feldspato potássico (10-15%) e plagioclásio (50-60%), que

caracterizou uma composição monzogranítica a granodiorítica para a rocha. Na

mineralogia da rocha destaca-se ainda a biotita, que na proporção geral participa com 20-

25%. Esta variedade apresenta textura porfirítica e inequigranular, com pórfiros de

plagioclásio com até 2 cm de comprimento (Figura 3.4). Os pórfiros de plagioclásio estão

orientados segundo o trend da foliação regional. Observa-se xenólitos de gnaisses, com

comprimento variando entre 10 e 50 cm.

A segunda variedade de granitóide mapeada é a mais abundante na área de

inundação do Açude do Castanhão (Anexo II - Mapa Litológico). Compõe a maioria das

cristas alinhadas na direção NNE. Com base na análise da composição modal dos

minerais principais, segundo a classificação do diagrama Q-A-P já mencionada

anteriormente, foram obtidos os seguintes percentuais: quartzo (20-30%), feldspato

potássico (50-55%) e plagioclásio (10-15%), mostrando uma composição que varia de

álcali-feldspato-granítica a sienogranítica (Figura 3.5), com textura porfirítica, cujos

pórfiros constituem-se de feldspato potássico com até 2 cm de comprimento. A biotita

participa com aproximadamente 15% na composição geral da rocha. Os cristais de

feldspato potássico e biotita apresentam-se estirados, paralelos a direção da foliação

regional. Dentro desta variedade, ocorrem xenólitos de rochas máficas, de composição

diorítica.
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Nas imagens de satélite não foi possível diferenciar as duas variedades de

granitóide. Entretanto, a distinção entre os corpos plutônicos e os litotipos do

embasamento gnáissico-migmatítico e seqüência metavulcano-sedimentar só se tornou

possível com a utilização dessas imagens. A imagem gerada a partir da combinação das

bandas 752 do LandSat 7 ETM+, no sistema de cores RGB, destacou todos os granitóides

com coloração roxa (Figura 3.6). A quantidade de granitóides brasilianos deve ser bem

maior na área de construção do Açude do Castanhão, mas devido ao alto grau de

migmatização boa parte destes corpos confundem-se com os litotipos do Embasamento

Gnaissico-Migmatítico nas imagens de satélite.

Enxame de Diques Basálticos Mesozóicos

A quarta unidade é representada por um enxame de diques básicos,

predominantemente de diabásios, intrusivos nos litotipos de embasamento gnáissico-

migmatítico. Os diques constituem o vulcanismo Rio Ceará Mirim de Gomes et al.

(1981). Essas rochas afloram desde o vale homônimo, localizado no Rio Grande do

Norte, até a Bacia do Parnaíba, nos estados do Piauí e Maranhão. A faixa de ocorrência

dos diques tem comprimento aproximado de 400 km e largura de 30 km. Os diques

preenchem fraturas en-chelon com trend E-W na altura do município de Lajes (RN); e

espalhando-se em forma de leque, com trend médio N45º-70ºE, na porção central do

Ceará, chegando a faixa a atingir, neste ponto, a largura de aproximadamente 100 km

(Matos, 1992; Oliveira & Gomes, 1996).

Os diques de maior expressão ocorrem de duas maneiras; em superfície,

aparecendo em imagens de satélite, e em subsuperfície, destacando-se nos mapas

aeromagnetométricos (Oliveira & Gomes, 1996). A Figura 3.7 apresenta uma imagem

composta pela combinação das bandas 327, no sistema de cores RGB, que evidencia o

dique de basalto com coloração marrom.

Os diques são encontrados, em maior quantidade, na porção central da área de

inundação do Açude do Castanhão. Os diques mapeados apresentam largura aflorante de

alguns centímetros até 100 m, comprimento mínimo de 2-3 m, e máximo de 40 km
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(Anexo I - Mapa Litológico). Acredita-se que uma quantidade ainda maior de diques, de

pequeno tamanho, não foi cartografada por não terem sido localizados nas imagens de

satélite ou nos perfis realizados nas etapas de campo.

Gomes et al. (1981) encontraram idades variando entre 118 e 175 Ma, posicionado

este enxame de diques no Neocomiano-Jurássico. De acordo com Oliveira (1992, 1994),

a atividade magmática instalou-se continuamente desde o final do Jurássico até o

Cretáceo Inferior com dois pulsos ígneos principais: 145 e 130 Ma. Neste contexto, o

enxame é a resposta a um regime de esforços extensionais de direção N-S, em escala

litosférica, que culminou com a implantação do processo de rifteamento do Atlântico Sul

e, sobretudo, relacionou-se à formação do Rift Potiguar (Matos, 1992).
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Terraços Fluviais do Rio Jaguaribe

A quinta unidade mapeada corresponde aos Terraços Fluviais do Rio Jaguaribe, de

idade cenozóica. Observaram-se três terraços principais, aqui denominados

informalmente de T0, T1 e T2, que repousam discordantemente sobre os litotipos do

embasamento gnáissico-migmatítico (Figura 3.8).

O Terraço T0 é representado pelas aluviões atuais do Rio Jaguaribe. Os sedimentos

aluvionares são caracterizados por areia inconsolidada, onde são observados dois

horizontes diferentes. O horizonte basal é formado por areia muito grossa e heterogênea,

com grande quantidade de seixos de anfibolito, pegmatito e quartzo, bem arredondados,

sub-esféricos e com tamanho variando entre 1 a 4 cm. O horizonte superior é

caracterizado por um nível de cascalho, onde se observam seixos de quartzo, feldspato e

granito. Os grãos são sub-arredondados a arredondados, com esfericidade alta, boa

seleção, com tamanho variando entre 3 e 5 cm. Devido à composição, ao grau de

arredondamento e à esfericidade, infere-se uma fonte distante para os seixos que

constituem o horizonte superior.
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O terraço T1 localiza-se numa elevação 3 a 4 m acima do terraço T0. T1 é

caracterizado por três níveis sedimentares. O nível basal é formado por um pacote de

areia fina, com 3 m de espessura, intercalado com um nível de argila com

aproximadamente 10 cm. Na porção superior deste nível observam-se marca de raízes.

No nível intermediário, observa-se a presença de um horizonte de argila com 40 cm de

espessura. No topo do terraço, identifica-se um nível de seixos de quartzo, calcedônia,

pegmatito, basalto, anfibolito, granito e feldspato, com comprimento variando entre 2 e

20 cm. Os seixos apresentam alta esfericidade, e bom arredondamento, que indica uma

fonte distante. Srivastava et al. (1989) interpretam este horizonte como produto de

alteração de corpos granitóides, localmente retrabalhados por pequenas drenagens.

Finalmente, o terraço T2 caracteriza-se por apresentar espessura variando entre 7 a

12 m, coloração avermelhada, que corresponde a intercalações de níveis conglomeráticos

com níveis areno-argilosos, e matriz predominantemente argilosa (Figura 3.9). Os níveis

conglomeráticos, de uma forma geral, apresentam seixos de quartzo, basalto, anfibolito,

plagioclásio e gnaisse. Os seixos são geralmente sub-arredondados a arredondados,

apresentam esfericidade média a baixa e são pobremente selecionados. Os níveis de

seixos possuem espessura variando entre 1 a 25 cm. O contato entre os seixos é do tipo

flutuante a normal, o que evidencia um empacotamento caracterizado como frouxo a

normal. Em alguns pontos, os seixos estão orientados, provavelmente devido à presença

de sismitos neste terraço (ver Capítulo 5). Os níveis arenosos são caracterizados por areia

muito fina e bem selecionada, não apresentando nenhuma feição sedimentar a se

destacar.

No processamento digital das imagens de satélite foram encontradas duas

combinações de bandas no sistema de cores RGB, que diferenciaram os terraços fluviais

do Rio Jaguaribe das demais unidade litológicas. Não foi possível delinear os três níveis

de terraços nas imagens, mas teve-se êxito na diferenciação do terraço T2 dos demais. A

combinação RGB457 destacou o terraço T2 do Rio Jaguaribe (Figura 3.10a). Uma outra

combinação aplicada foi a RGB827 (Figura 3.10b), que destacou principalmente os

terraços T0 e T1.
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Capítulo 4

TECTÔNICA RÚPTIL NA ÁREA DO AÇUDE DO

CASTANHÃO

4.1 - INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão descritas as feições de natureza rúptil (juntas e falhas),

observadas nos trabalhos de campo executados na região de inundação do Açude do

Castanhão. A descrição tomará por base alguns critérios que serão detalhados

posteriormente e que visam, principalmente posicionar cronologicamente, os diversos

planos de fraturamento identificados. Será também enfatizada a análise e interpretação

destas estruturas no tocante a possibilidade de ocorrer reativação. Ainda será feito uma

breve descrição das estruturas dúcteis da área de trabalho com o intuito de fornecer

subsídios para afirmar se ocorre ou não reativação das zonas de cisalhamento ou da

foliação regional.

O Mapa Estrutural (Anexo III) esboça os principais trends de lineamentos, que

correspondem à estruturação regional gerada durante o Ciclo Orogenético Brasiliano

(foliação, zonas de cisalhamento e dobramentos) com orientação principal NNE. As

falhas identificadas, NE e E-W principalmente, correspondem às intrusões dos diques de

basalto.

Para a descrição, datação relativa e classificação das feições de natureza rúptil,

adotaram-se os critérios definidos por Hanckock (1985) e Price & Cosgrove (1991). A

classificação dos referidos autores pode ser aplicada tanto às juntas, como às falhas.

Assim, no texto explicativo dos critérios, a seguir, será adotada a terminologia fratura

para designar falha ou junta.

O primeiro critério de datação relativa diz respeito a presença ou ausência de

preenchimento nos planos das fraturas. Price & Cosgrove (1991) afirmam que quando for

observada a presença de vários planos de fraturamento, os mais antigos serão aqueles que

estão preenchidos ou mostrarem indícios da ocorrência do fato. Caso ainda exista o
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preenchimento, o material poderá ser analisado por algum método de datação absoluta,

que resultará na idade aproximada da ocorrência do fraturamento. O material do

preenchimento poderá também indicar condições de temperatura, pressão e profundidade

do local do fraturamento. Os autores ressalvam, entretanto, que o preenchimento poderá

ocorrer posteriormente ao fraturamento, com isso causando um erro gravíssimo no

processo de datação dos planos de fraturamento.

O segundo critério utilizado para datação relativa de fraturas é a geometria com a

qual os diversos planos se interceptam. Hanckock (1985) e Price & Cosgrove (1991)

afirmam que o plano de junta mais contínuo é o mais antigo. E os demais planos, que são

interrompidos por aqueles mais contínuos, são mais jovens. O inverso ocorre para os

plano de falhas.

No terceiro e último critério, Price & Cosgrove (1991) correlacionam os planos de

fraturas com o possível nível crustal de formação. Tal critério dita que as fraturas

formadas em profundidade maior são mais antigas. Através de várias evidências de

campo (paragênese mineral, litotipos associados, mineralogia do preenchimento,

ambiente orogenético, etc.), os autores tentam inferir o nível crustal das fraturas, que são

classificadas de acordo com a profundidade. Para efeito de padronização, neste trabalho,

adota-se a classificação de Simbsom (1977), que define o caráter das estruturas, de

acordo com a profundidade de formação, em: dúctil (mais de 12 km), dúctil-frágil (entre

8 e 12 km), frágil-dúctil (entre 4 e 8 km) ou frágil (menos de 4 km).

4.2 – BREVE DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DÚCTEIS

No mínimo três fabrics planares podem ser caracterizados nas rochas desta região.

O bandamento metamórfico (S1), restrito ao embasamento gnaissico-migmatítico e à

seqüência metassedimentar, apresenta geralmente mergulhos verticalizados e orientação

NNE. Afastando-se das zonas de cisalhamento, S1 assume direções variadas, sugerido

influência do cisalhamento na sua reorientação. A foliação S2 desenvolve-se como plano

axial de dobras F2, caracteriza-se por gerar grandes antiformes e sinformes normais ou

revirados com caimento para sul, que ocorrem na porção NE da área de trabalho. A

foliação milonítica (S3), associadas às zonas de cisalhamento dúcteis da região,
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transpõem e paralelizam estruturas prévias. Nas zonas de cisalhamento o fabric planar S3

apresenta uma orientação NNE (Figura 4.1a), e a medida que se afasta das zonas de

cisalhamento, o fabric é passa a demonstrar um trend NE (Figura 4.1b).
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A área de inundação do Açude do Castanhão apresenta-se complexamente

deformada, sendo afetada por duas zonas de cisalhamento. Uma destas foi denominada

aqui como Zona de Cisalhamento do Castanhão (ZCC) (Anexo III - Mapa Estrutural),

apresenta orientação geral NNE, mergulhos da foliação milonítica geralmente

verticalizados e lineação de estiramento com baixo rake (sempre inferiores a 18º),

caracterizando um regime transcorrente. Os critérios cinemáticos (Figura 4.2) utilizados

(superfície S-C, formas de boudins assimétricos, porfiroclastos sigma e delta, mini-

dobras sin-miloníticas) indicam transcorrência dextral. A milonitização alcança um faixa

de 800 a 1.100 m na ZCC de espessura, onde são comuns as feições de cisalhamento

associadas à migmatização, sugerindo deformação em condições da fácies anfibolito

superior.

A outra zona cisalhamento corresponde a Zona de Cisalhamento de Jaguaribe

(ZCJ), que traspassa a área de trabalho numa pequena faixa, na porção nordeste. A ZCJ

possui grande importância regional, e apresenta uma foliação de alto ângulo, subvertical

na área de trabalho. As lineações de estiramento atestam a movimentação transcorrente

ocorrida nesta faixa, com sentido dextral. É comum a ocorrência de faixas miloníticas a

ultramiloníticas paralelas à foliação S3. A inexistência de foliações de baixo ângulo

descarta a possibilidade de uma tectônica tangencial pretérita, realçando o caráter

monocíclico da deformação transcorrente da ZCJ (Campelo, 1999).

4.3 - ANÁLISE DOS SETS DE JUNTAS

Partindo dos critérios citados anteriormente, serão descritos a seguir os principais

sistemas de juntas e fraturas, observadas nas etapas de campo na área de inundação do

Açude do Castanhão. Vale salientar que, no decorrer da descrição, serão acrescentados

outros critérios secundários, igualmente pertinentes a este trabalho.

A descrição será desenvolvida levando-se em conta principalmente o litotipo

associado com as juntas e/ou fraturas. Entende-se que os sistemas de fraturamento

desenvolvidos foram originados durante, pós ou tardi formação do tipo litológico, o que

serve como uma espécie de marcador cronológico relativo das juntas e/ou fraturas.
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Procurou-se ainda, na medida do possível, subtrair os sistemas de fraturas

considerados mais recentes naqueles litotipos mais antigos, analisando somente o

fraturamento original da rocha. Assim sendo, inicia-se pela descrição das fraturas nos

terraços e termina-se com as juntas contidas no embasamento gnáissico-migmatítico.

Devido ao número iníquo de exposições observadas em campo da seqüência de rochas

metassedimentares, não serão descritos os sistemas de juntas deste litotipo.

Fraturas nos Terraços Aluvionares

Resolveu-se chamar de fraturas (termo geral) as feições de natureza rúptil,

observadas nos terraços fluviais do Rio Jaguaribe, porque não se tinha evidências

contundentes da existência ou não de cisalhamento, impossibilitando assim, a aplicação

de uma denominação mais específica (junta ou falha) para estas estruturas.
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Apesar do aparente caráter isotrópico do fraturamento nos terraços fluviais do Rio

Jaguaribe (Figura 4.3a), identificou-se pelo menos quatro trends principais: N20ºE,

N40ºE, N80ºE e N60ºW. As fraturas são normalmente sub-verticalizadas a verticalizadas,

por vezes apresentando mergulhos no intervalo entre 45º a 60º. São fraturas em escala

mesoscópica, que nunca ultrapassam 4 m de comprimento. Por serem encontradas nos

terraços fluviais do Rio Jaguaribe, unidade litoestratigráfica mais recente, são datadas

como cenozóicas.

A interpretação dos diversos trends de fraturas não é simples, mas algumas

inferências podem ser feitas. O trend N20ºE é interpretado como sendo o resultado da

reativação das zonas de cisalhamento dúcteis brasilianas durante o Cenozóico. O

conjunto de fraturas com direção N80ºE, podem corresponder às juntas de extensão. O

trend N40ºE pode estar relacionado com a reativação de zonas de falhas de nível crustal

raso (brechas de falha), no Cenozóico.

Juntas nos Diques Basálticos Mesozóicos

As juntas detectadas nos diques de basalto do vulcanismo Rio Ceará Mirim,

possuem um trend principal N80ºE (Figura 4.3b), e quatro outros secundários, com

direção N45ºE, N25ºW, N55ºE e N60ºW, sendo que os dois últimos compõem um par

conjugado de juntas. As juntas são, na sua grande maioria, verticalizadas e planares, não

possuindo preenchimento mineral (Figura 4.4).

O trend N80ºE representam juntas de extensão, as mesmas encontradas nos

terraços fluviais. O possível par conjugado de juntas N55ºE-N60ºW é resultante de uma

tectônica posterior a intrusão, de idade cenozóica, pois estas direções observadas nos

diques de basalto, são também identificadas nos terraços fluviais. O trend N45ºE,

identificado também nos terraços fluviais pode ser resultante da reativação de

falhamentos de nível crustal raso.
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Juntas nos Granitóides Brasilianos

Foram observados, nos granitóides brasilianos, dois trends principais de juntas

com atitudes N35ºW e N15ºE (Figura 4.3c), e outros dois secundários N60ºE e N45ºW.

As juntas são planares na sua grande maioria, verticalizadas a sub-verticalizadas.

O trend N15ºE coincide com a direção das zonas de cisalhamento e podem

representar sua reativação num nível crustal raso. Como esperado, esta direção é mais

intensa no interior das faixas de granitóides milonitizadas. O trend N60ºE corresponde à

direção média das fraturas, que foram preenchidas pelo enxame de diques do vulcanismo

Rio Ceará Mirim na porção sudoeste da Bacia Potiguar. Este trend também corresponde à

direção de rifteamento das bacias sedimentares mesozóicas da região (Potiguar, Iguatu,

Malhada Vermelha, Icó e Lima Campos) (Françolim & Szatmari, 1987; Matos, 1992).
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Juntas no Embasamento Gnaissico-Migmatítico

A descrição das juntas no embasamento gnaissico-migmatítico foi desenvolvida a

partir dos critérios descritos por Hancock (1985) e Price & Cosgrove (1991). O

empilhamento cronológico dos sets de acordo com seu nível crustal de formação,

possibilitou a identificação dos sets de juntas de nível crustal mais profundo (mais

antigas) e sets de nível crustal mais raso (mais novas).

O set de juntas mais antigo corresponde àquele com direção N90-100ºE (Figura

4.3d) preenchido por epídoto. Nos poucos afloramentos onde se pode observa-las, notou-

se que as juntas eram verticalizadas, com comprimento variando entre 30 cm a 4 m, e

espessura inferior a 1 cm. Este set pode ser correlacionado às fraturas de extensão

observadas nos terraços fluviais e enxame de diques de basalto.

Foi identificado um segundo set de juntas preenchidas, agora por veios de quartzo

(Figura 4.3e), que apresentam várias direções preferenciais, sendo as principais, N10ºE,

N60ºE, N45ºW e E-W. As juntas são predominantemente verticalizadas, e com

comprimento máximo chegando a 3 m. Não foi observados nenhuma relação de

interseção entre os dois sets de juntas preenchidas.

A dificuldade de diferenciar trends nos diversos sets de juntas secas contidas no

embasamento gnaissico-migmatítico é grande. Isto se deve à superposição de juntas

geradas em eventos tectônicas de idades diferentes. Tal fato impossibilitou a

identificação dos trends preferenciais. Por isso, não houve condições de fazer, com boa

confiabilidade, uma análise e interpretação dos sets de juntas secas desta unidade.

4.4 - ANÁLISE DAS FALHAS

A descrição dos falhamentos, observados na área de inundação do Açude do

Castanhão, será desenvolvida tomando por base o nível crustal de ocorrência das zonas

de falhas.
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Falhas de nível crustal profundo.

Este tipo de falhamento é gerado em profundidades que variam entre 8 e 12 km,

que compreende a zona de transição dúctil-rúptil (Simbson, 1977). São falhas tardi-

brasilianas, que ocorrem em escala mesoscópica na área do Açude do Castanhão, não

tendo nenhuma expressão aparente nas imagens de satélite.

Três trends foram identificados através da análise dos dados de campo, N20ºE,

N05ºE e E-W (Figura 4.5a). Os trends N20ºE e N05ºE são interpretados como reativação

das zonas de cisalhamento da área de trabalho, enquanto que o trend E-W é

provavelmente resultante da tectônica de intrusão do Diques de Basalto Mesozóico.

A geometria e cinemática destas feições frágeis são aproximadamente constantes

em toda área de trabalho. Os planos de falhas apresentam mergulhos sub-verticalizados a

verticalizados. Considerando-se que a lineação de estiramento é horizontalizada (rake

inferior 15º) e tomando-se o deslocamento de veios de quartzo, pegmatito e de bandas

nos migmatitos como marcadores de movimento, inferi-se uma cinemática

predominantemente sinistral e uma geometria transcorrente para estes falhamentos. O

rejeito dos falhamentos variam entre 5 e 14 cm. O comprimento dos planos de falha

nunca ultrapassavam 3 m.

Por vezes, os planos de falhas encontram-se preenchidos por epídoto ou veios de

quartzo. O diagrama de roseta (Figura 4.5b) mostra dois trends preferenciais, N70ºW e

N50ºE, para as falhas preenchidas por epídoto (Figura 4.6).

Falhas preenchidas por veios de quartzo exudados são mais abundantes que

aquelas preenchidos por epídoto. O diagrama de roseta (Figura 4.5c) mostra uma direção

preferencial N20ºE para estas falhas. Foi observado planos de falhas preenchidos por

quartzo, gerando dobras de arrasto ou terminações tipo splay. Tais feições são

características da zona de transição dúctil-rúptil (Simbson 1977) (Figura 4.7).
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Falhas de nível crustal intermediário a raso

Engloba-se nesta classificação as falhas geradas até 8 km de profundidade. Tal

nível crustal é indicado pela presença de rochas de falhas características, do tipo

cataclasito, brecha e gouge de falha, que indicam profundidade de falhamento variando

entre 4 e 8 km, 2 e 4 km e menos de 2 km, respectivamente (Simbson 1977).

São falhamentos que aparecem em escala macroscópica na área de trabalho, com

comprimento variando entre 500 m a 10 km. Os lineamentos estruturais das falhas são

bem demarcados nas imagens de satélite (Figura 4.8). Não foi encontrado nenhum

critério que indicasse a cinemática deste falhamentos, porém são falhas transcorrentes

indicadas por estrias com baixo rake e mergulho dos planos subvertical a vertical.
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O diagrama de roseta, que foi construído a partir das medidas das orientações das

falhas coletadas em campo e diretamente nas imagens de satélite, mostra uma orientação

preferencial N60ºE (Figura 4.5d) para as falhas, interpretada como o trend

correspondente aos falhamentos gerados durante o rifteamento das bacias sedimentares

mesozóicas da região (Potiguar, Iguatu, Malhada Vermelha, Icó e Lima Campos)

(Françolim & Szatmari, 1987; Matos, 1992).

Estas falhas, em muitos casos, são resultantes da reativação de zonas de fraqueza

de nível crustal mais profundo, que são paralelas ao trend da S3, e outras vezes oblíquas.

Assim, nem sempre estas falhas representam a reativação de feições/estruturas tardi-

brasilianas.

Na Zona de Cisalhamento do Castanhão foi identificada uma brecha de falha

(Figura 4.10) e cataclasito, rochas de falhas que indicam profundidades diferentes, que é

um claro sinal de reativação destas zonas miloníticas em nível crustal raso.

Muitas vezes não foi possível observarem-se evidências diretas das zonas de

falhas, somente foi observado a presença de blocos rolados silicificados. Nas

proximidades das intrusões dos diques de basalto observa-se uma concentração excessiva

de blocos de chert e calcedônia, o que indica falhas de nível crustal raso.
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Capítulo 5

EFEITO SECUNDÁRIO DE FALHAMENTO SÍSMICO

NA REGIÃO: LIQUEFAÇÃO INDUZIDA POR

PALEOSSISMICIDADE

5.1 - INTRODUÇÃO

Além dos registros instrumentais e históricos disponíveis, outra forma de se

reconhecer a atividade sísmica pretérita de uma determina região é através de estruturas

secundárias gravadas nos registro geológico, denominadas de feições de liquefação, que

indicam, com relativa precisão, as características de paleossismicidade: idade, localização

da zona epicentral, magnitude e intensidade. As feições de liquefação são de grande

importância para construção civil, pois as ocorrências destas estruturas podem gerar

danos sérios nas edificações.

Neste capítulo será feita uma análise das evidências de paleossismos, que

atingiram a região de inundação do Açude do Castanhão, gerando feições de liquefação.

Será explicado de forma sucinta os processos que originam tais feições. Serão

apresentados alguns métodos matemáticos, que fazem uma correlação entre a ocorrência

de feições, a magnitude/intensidade do paleossismo e a distância da região epicentral.

Com base nas estruturas geológicas, e a partir da metodologia descrita, será feita

uma análise e inferência das possíveis magnitude/intensidades dos paleossismos que

afetaram a região de inundação do Açude do Castanhão. E por fim, de posse do mapa de

intensidade sísmica da região, será analisado os efeitos de dois grandes abalos sísmicos,

sentidos com intensidade considerável na área de trabalho, listados em Ferreira (1983).

5.2 – OS PROCESSOS QUE GERAM LIQUEFAÇÃO

Liquefação é um processo pelo qual sedimentos saturados com água, agitados por

algum fator externo como um abalo sísmico, perdem temporariamente a coesão interna,

comportando-se como uma líquido viscoso, ao invés de um material de natureza sólida



Camarão Júnior, L.F. - Dissertação de Mestrado. PPGG - UFRN 64

(Youd, 1992). Quando os sedimentos se liqüefazem, a pressão dos poros da camada

sedimentar aumenta excessivamente, ocasionado pela propagação das ondas sísmicas

(onda P principalmente). O material saturado com água, então, em contínua agitação,

procura formas e caminhos para aliviar a pressão. Quando ocorre o alívio da pressão

interna, formam-se feições como basculamentos de blocos, reativação de zonas de falhas,

subsidência, e principalmente vulcões de areia (sand blows), pilares e dobras de

liquefação (Obermeier, 1996).

Tuttle et al. (1998) descreveram as principais e mais comuns feições geradas por

liquefação, que compreendem os diques, pilares, dobras e vulcões de areia. O estudo

destas feições é muito útil em áreas onde falhas sismogênicas não podem ser estudadas

diretamente, porque elas não se prolongam até a superfície ou estão cobertas por

depósitos sedimentares recentes (McCalpin & Nelson, 1996). Em outras áreas, o estudo

das feições de liquefação é feito conjuntamente com a análise de zonas de falhas, que tem

por objetivo recobrir uma maior quantidade de registros paleossísmicos possíveis

(McCalpin & Nelson, 1996).

Os tipos de sedimentos mais susceptíveis à liquefação são os depósitos de areia e

silte, com a menor quantidade possível de argilas, pois o material argiloso preenche os

poros da rocha, dificultado a saturação com água (Earthquake Engineering Research

Institute: web site).

Algumas condições têm que ser obedecidas para geração de feições de liquefação.

O tipo de sedimento ideal a liquefação é aquele inconsolidado ou fracamente compactado

e saturado com água. Outra condição necessária é o lençol freático estar localizado bem

próximo a superfície (entre 10 e 18 m) (Earthquake Engineering Research Institute: web

site). O abalo sísmico deverá ser de magnitude moderada a grande (M > 6,0) (Obermeier,

1996). As regiões mais susceptíveis geralmente localizam-se nas proximidades de cursos

d’água, lagoas, reservatórios d’água, como também nas proximidades de leitos de rios e

lagoas antigas. Os depósitos sedimentares mais ideais são aqueles datados do Cenozóico,

Holoceno principalmente (Youd, 1992).

A liquefação está restrita àquelas camadas sedimentares localizadas até 10 m de

profundidade, pois quanto maior a profundidade, maior será a compactação dos estratos
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sedimentares, diminuindo, desta forma, a porosidade da rocha, o que dificulta a

liquefação (Earthquake Engineering Research Institute: web site).

Correlações regionais de feições de liquefação são importantes, pois elas

estabelecem áreas afetadas por altos níveis de agitação do solo. Desta forma, os

resultados dos estudos de paleoliquefação podem ser incorporados a mapas de risco

sísmico (McCalpin & Nelson, 1996). Embora tal técnica possa fornecer bons resultados,

em alguns casos isto não acontecerá. Em regiões onde o arcabouço geológico é bastante

variável, a interpretação torna-se problemática. Pois vários fatores influenciam na

distribuição e tamanho das feições de liquefação, tais como propagação das ondas

sísmicas, litologia e arcabouço tecto-estrutural (Obermeier, 1996).

5.3 - CORRELAÇÃO LIQUEFAÇÃO x SISMICIDADE

Feições de liquefação (diques, sills, pilares e dobras de fluidização) somente são

geradas por abalos sísmicos com intensidade máxima igual ou superior a VII MM

(California Division of Mines and Geology, 1992). Segundo Sims (1975), tais feições

também são geradas por abalos com intensidade variando entre V e VI MM. Porém, na

maioria das vezes, as feições geradas são de pequeno porte, que se restringem em a

região epicentral e, na maioria das vezes, não afloram na superfície terrestre.

Na bibliografia especializada, existem diversos métodos que podem ser aplicados

para fazer a correlação entre tipo de liquefação, magnitude e/ou intensidade de

paleossismos, e distância de ocorrência de feições de liquefação da zona de falha que

gerou o sismo. Kuribayashi & Tatsuoka (1975), baseados nas análises de vários abalos

sísmicos ocorridos no Japão, propuseram a Expressão 5.1 entre a máxima distância (em

km) de ocorrência de feições de liquefação (Rmax) e a magnitude (MS) do sismo:

log Rmax = 0,77MS - 3,6 (Expressão 5.1)

Após a análise de outras regiões com ocorrência de liquefação, Ambraseys (1988)

fez uma revisão do trabalho de Kuribayashi & Tatsuoka (1975), propondo a Expressão

5.2, semelhante a anterior, mas onde a magnitude é MW (magnitude de momento sísmico)
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e a distância Rmax é dada em cm. A Figura 5.1 mostra a expressão gráfica das Expressões

5.1 e 5.2.

MW = -0,31 + 2,65 - 10-8
Rmax + 0,99logRmax (Expressão 5.2)
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Obermeier (1996) coletou informações em vários locais espalhados pelo mundo

com caraterísticas estruturais e litológicas distintas, com atividade sísmica capaz de gerar

feições de liquefação. Tal estudo teve também como objetivo encontrar uma maneira de

estimar a distância entre feições de liquefação e o epicentro de um sismo qualquer, tendo

como base a magnitude do abalo sísmico. A Figura 5.2 mostra o resultado gráfico do

estudo de Obermeier (1996), que ainda ressalta a possibilidade da não visualização em

superfície das feições de liquefação, devido à baixa magnitude e/ou intensidade do abalo

sísmico, sendo possível somente em seções verticais ou em trincheiras.
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Berardi et al. (1991), a partir dos trabalhos de Kuribayashi & Tatsuoka (1975) e

Ambraseys (1988), juntamente com informações coletadas da atividade sísmica da Itália,

obtiveram a Expressão 5.3, que correlaciona a intensidade máxima MM (I0) do abalo

sísmico com a distância máxima (Rmax em km) entre o epicentro e a região de ocorrência

das feições de liquefação, dentro do intervalo 0-60 km. A Figura 5.3 mostra a

representação gráfica da Expressão 5.3.

I0 = 7,334 + 0,036Rmax (Expressão 5.3)

Segundo Berardi et al. (1991), a maioria dos casos de liquefação observados

(quase 60%) ocorrem somente em áreas localizadas a no máximo 10 km da região

epicentral. Entretanto, em abalos sísmicos muito fortes, poderá ocorrer liquefação até 60

km do epicentro. A Tabela 5.1 faz um estimativa da distância máxima de ocorrência de

liquefação de acordo com a magnitude e intensidade do sismo.

Tabela 5.1. Máxima distância da região epicentral a ser considerada para ocorrência de

feições de liquefação de acordo com a magnitude e intensidade do abalo sísmico. Fontes:

Berardi et a1. (1991) e Obermeier (1996).

Magnitude de

Momento Sísmico

(MW)

Intensidade

Mercalli

Modificada (MM)

Máxima distância da

região epicentral (km)

5,0 VI 5

5,5 VII 15

6,0 VIII 25

6,5 IX 35

7,0 X 40

7,5 XI 45
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5.4 - FEIÇÕES DE LIQUEFAÇÃO NA ÁREA DE TRABALHO

Na área de trabalho existem boas exposições dos terraços fluviais do Rio

Jaguaribe, de idade cenozóica, onde se observam feições de liquefação. Foram

identificadas feições do tipo dobras de fluidização (Figura 5.4), cúspides (Figura 5.5) e

pilares de liquefação (Figuras 5.6 e 5.7). A localização das feições de liquefação

observadas estão plotadas no Mapa Geológico (Anexo II).

Como já foi afirmado anteriormente, para se fazer uma estimativa da intensidade

ou magnitude de um sismo que atingiu uma região e que gerou feições de liquefação, é

necessário saber a localização do epicentro. Caso não se saiba, torna-se impossível fazer

tal estimativa. Na região de inundação do Açude do Castanhão existem claras evidências

de feições de liquefação, podendo-se afirmar que a região já foi afetada por abalos

sísmicos com intensidade VI-VII MM no mínimo, mas pode-se perguntar: qual a

localização da região epicentral?

Partindo das informações contidas no Capítulo 2, pode-se, numa primeira

aproximação sugerir as regiões das atividades de Doutor Severiano/Pereiro e

Cascavel/Pacajus como possíveis áreas epicentrais. Desta forma, podendo-se fazer uma

projeção da intensidade ou magnitude do sismo que gerou as feições de liquefação, a
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partir das expressões e gráficos citados anteriormente. A Tabela 5.2 mostra as estimativas

feitas, tendo como base a região epicentral de Doutor Severiano/Pereiro,

Cascavel/Pacajus e as falhas geológicas mapeadas mais próximas do local da exposição

das feições de liquefação.

Todas as relações apresentadas, neste capítulo, entre magnitude de abalos sísmicos

e máxima distância epicentral para originar feições de liquefação, não levam em conta

característica importantes dos depósitos sedimentares, tais como: textura,

selecionamento, arredondamento, empacotamento, granulomentria, composição, etc.

Vários estudos (Saadi, 1993; Bezerra, 1998; Fonseca, 1996; Bezerra et al., 1998) têm

evidenciado liquefação em depósitos de conglomerados no Nordeste do Brasil. A

granulometria dos depósitos de conglomerados podem criar uma resistência maior a

fricção interna entre os grãos, o que dificulta a geração de feições de liquefação. Tal fato

requer sismos com magnitude maior para gerar liquefação (Tinsley et al., 1985). Estima-

se que seja necessário a ocorrência de sismos com magnitude igual ou superior a 7 para

gerar liquefação nesse litotipo, diferente dos depósitos de areia, que requerem sismos de

menor magnitude (  5,5), segundo Obermeier (1996).

Tabela 5.2. Estimativa de intensidade máxima (MM) ou magnitude (Ms) dos

paleossismos que geraram as feições de liquefação na área de trabalho, utilizando as

relações apresentadas por Berardi et al. (1991) e Kuribayashi & Tatsuoka (1975). Ver

localização de afloramentos e feições de liquefação nos Mapa de Pontos (Anexo I) e

Geológico (Anexo II), respectivamente.

Localização

(Afloramento)

Distância

da Falha

(km)

Localização da

Região Epicentral

Intensidade (MM)

Bernardi et al. (1991)

Magnitude (Ms)

Kuribayashi &

Tatsuoka (1975)

155 190 Pereiro XI* 7,6

155 272 Cascavel XII* 7,8

155 2,5 Falha mais próxima VII 5,5*

161 200 Pereiro XI* 7,5

161 277 Cascavel XII* 7,7

161 4,0 Falha mais próxima VII 5,5*

* ESTIMATIVA
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Figura 5.7. Pilar gerado por liquefação em níveis conglomerático do terraço fluvial T2.

Nota-se o claro alinhamento dos seixos dentro do pilar. Afloramento 161 (5° 28’ 09” S;

38° 26’ 41” W).
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5.5 - ESTIMATIVA DE DANOS

Ferreira (1983) lista um grande número de registros históricos e instrumentais de

abalos sísmicos ocorridos na Nordeste do Brasil. Dentro desta listagem destacam-se dois

eventos de grande relevância. O primeiro ocorreu em 23 de fevereiro de 1968, em Doutor

Severiano/Pereiro; o segundo, registrado em 20 de novembro de 1980, ocorreu em

Cascavel/Pacajus. Tais eventos sísmicos são importantes pois seus efeitos foram sentidos,

com considerável intensidade na região do Açude Público do Castanhão. Ambos os

eventos foram descritos anteriormente (Capítulo 2), mas vale a pena fazer um comentário

mais elaborado dos mapas de isosismas da região da atividade.

A Figura 5.8 corresponde ao mapa de isosisma do sismo de Doutor

Severiano/Pereiro. Na região epicentral, o abalo foi sentido com intensidade VII MM. Na

área do Açude Público do Castanhão, nas proximidades do municípios cearenses de

Jaguaribe e Jaguaribara, o sismo foi sentido com intensidade V-VI MM. Na descrição dos

níveis da Escala de Mercalli Modificada, efeitos de sismos com tal intensidade são

observados principalmente nas edificações (casas, prédios, igrejas, monumentos, paredes

de barragens, etc.), e quase que não se detectam efeitos em feições da natureza (rochas,

árvores, curso de rios, montanhas, etc.). Tremores deste tipo podem ter os seguintes

efeitos reais, segundo a Escala de Mercalli Modificada (1931): (1) sem nenhuma

exceção, todas as pessoas sentem o abalo; (2) edifícios balançam moderadamente; (3)

algumas janelas podem trincar; (4) pêndulos de relógios parados se movimentam

lentamente; (5) árvores tremem moderadamente; (6) sinos pequenos de igrejas soam; (7)

danos consideráveis naquelas edificações má construídas; (7) mobílias pesadas são

movimentadas lentamente.

O mapa de isosisma da Figura 5.9 mostra os efeitos regionais do sismo de

Cascavel-Pacajus, ocorrido em 20 de fevereiro de 1980, o maior registrado na região

Nordeste brasileira. Na região do Açude do Castanhão, o mesmo foi sentido com

intensidade III MM, apesar de sua magnitude 5,2 mb. Com esta baixa intensidade, este

sismo pode ter somente causado pânico na população da região. Segundo a descrição dos

efeitos na Escala de Mercalli Modificada, foram os seguintes os efeitos no Castanhão: (1)

tremor muito fraco sentido por poucas pessoas, principalmente aquelas deitadas em redes



Camarão Júnior, L.F. - Dissertação de Mestrado. PPGG - UFRN 76

Ou que moravam em andares mais elevados de prédios; (2) vibração sentida semelhante a

passagem de um caminhão pesado a pouca distância; (3) e objetos pendurados no teto,

como bicos de luz, ou localizados sobre prateleiras balançam ligeiramente.

Figura 5.8. Mapa de Isossisma do Nordeste do Brasil, confeccionado a partir dos dados

do abalo sísmico ocorrido em 23 de fevereiro de 1968, na região de Pereiro (CE), que

alcançou intensidade máxima VII MM, na região epicentral. Fonte: Ferreira (1983).
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Figura 5.9. Mapa de Isossisma do Nordeste do Brasil, confeccionado a partir dos dados

do abalo sísmico ocorrido em 20 de novembro de 1980, na região de Cascavel (CE), que

alcançou intensidade máxima VI MM, na região epicentral. Fonte: Ferreira (1983).
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Capítulo 6

DISCUSSÕES FINAIS

6.1 – A PRESSÃO DE FLUIDOS COMO CATALISADOR DE SIR

Até o final da década de 50 do século passado, não existia nenhuma teoria que

explicasse de forma clara a influência do aumento da pressão de fluidos no disparo de

atividades sísmicas. Na crosta terrestre (até 12 km de profundidade), a pressão de fluidos

desempenha um papel importante na reativação de falhamentos sísmicos. Vários estudos

(e.g. Evans, 1966; Grasso et al., 1992) mostram que com a ação de uma alta pressão de

fluidos num determinado sistema, as zonas de falhas necessitam apenas de um pequeno

incremento da tensão cisalhante para serem reativadas.

Um fato a se destacar, mostrado no Capítulo 2, é que em alguns casos

comprovados de SIR, a região epicentral estava localizada fora do reservatório. Simpson

et at. (1988) afirmam que o efeito de difusão da pressão de poros na região do

reservatório é propagada a grandes distâncias. Os autores comprovaram que a influência

da lâmina d’água não fica restrita somente a região do lago artificial, podendo afetar

longos segmentos de falhas, mesmo gerando baixos incrementos de tensões cisalhante ou

normal fora do perímetro do lago artificial.

Os modelos empíricos convencionais, que tentam medir os efeitos da pressão de

fluidos assumem, na maioria das vezes, que a rocha tem um comportamento isotrópico.

Nestas condições, a pressão de fluidos afeta somente as componentes de tensão normal,

enquanto que as componentes de tensão cisalhante permanecem constantes (Figura 6.1).

Chen & Nur (1990, 1992) propuseram um modelo para explicar a ação da pressão

de fluidos em rochas anisotrópicas, porosas e fraturadas. Os autores afirmam que os

efeitos da pressão de fluidos no meio anisotrópico são bem mais complicados que o

observado em rochas isotrópicas. A Figura 6.2 mostra um modelo de uma rocha com

porosidade elipsoidal alinhada unidirecionamente, onde x, y, z são eixos,

respectivamente, perpendicular à elipse do poro, paralelo ao comprimento maior na base
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da elipse e paralelo à abertura do poro. Nestes casos, se 1 = z, 2 = y e 3 = z, o aumento

da pressão dos fluidos do sistema com estas características de anisotropia faz com que

ocorra tanto variação da tensão normal, quanto da tensão cisalhante, fazendo com que

haja ruptura (Figura 6.3). No caso da Figura 6.3 , com o aumento da pressão de fluidos, a

ruptura é facilmente atingida em rochas anistrópicas.

Santos (1999) fez uma análise das rochas do embasamento gnaissico-migmatítico

da região de inundação do Açude do Castanhão, com o intuito de determinar os índices

de Recuperação e RQD (rock quality designation), variáveis que medem,

respectivamente, a quantidade e a qualidade de rocha recuperada em testemunhos de

furos de sondagem. As rochas inalteradas ou fraturadas forneceram um índice de

Recuperação de 50%, enquanto que para rochas inalteradas o índice variou entre 95% e

100%. De acordo com a classificação de Deere (1976), o valor de RQD na ordem de

35,05% encontrado para a região, mostra que as rochas do embasamento gnaissico-

migmatítico são de qualidade fraca. A interpretação destes dois índices têm um

significado simples: que o substrato cristalino da área de inundação do Açude do

Castanhão é intensamente fraturado. O referido autor também determinou que muitas

vezes este comportamento é pontual, podendo variar de acordo com a localização do furo

de sonda. Esta variação amostral deve-se a proximidade de zonas de falhas, onde o

fraturamento é mais intenso.

Quando o reservatório do Açude do Castanhão estiver formado, a carga litostática

que a lâmina de água exercerá sobre o substrato rochoso cristalino poderá funcionar

como a componente de compressão 1, mostrada na Figura 6.2. Assumindo ainda que os

poros elipsoidais citados da Figura 6.2 são as fraturas verticais mapeadas na área de

trabalho que associados aos resultados obtidos por Santos (1999), e a provável ação da

pressão de fluidos, pode-se afirmar que há grande possibilidade se ocorrer reativação de

falhas, de acordo com o modelo proposto por Chen & Nur (1990, 1992) para rochas

anisotrópicas, na região de inundação do Açude do Castanhão.
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Figura 6.1. Círculo de Coulomb-Morh mostrando o efeito da quantidade de pressão de fluidos

numa rocha com comportamento isotrópico. Tensão cisalhante constante. Fonte: Chen  & Nur

(1992).

Figura 6.2. Modelo ortográfico de uma rocha, contendo poros (fraturas) elipsoidais
alinhados segundo os eixos x ( 3), y ( 2) e z ( 1). Fonte: Chen & Nur (1992).
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Figura 6.3. Círculo de Coulomb-Morh mostrando o efeito do aumento da pressão de fluidos
numa rocha com comportamento anisotrópico. Fonte: Chen & Nur (1992).

6.2 – AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO RISCO SÍSMICO

Na área de inundação do Açude do Castanhão não se tem registros históricos ou

instrumentais da ocorrência de atividade sísmica. Mas tal fato não impossibilita à

avaliação do risco sísmico local. dePolo & Slemmons (1990) mostram uma saída para

este problema. Eles fizeram um tipo de avaliação comparando regiões similares, no

tocante aos caracteres geológicos e estruturais, onde uma destas regiões era berço de uma

atividade sísmica.

A área de inundação do Açude do Castanhão assemelha-se em vários aspectos

com outras regiões, como por exemplo Koyna (Índia) e Açu (RN), onde ocorreu

atividade sísmica induzida por enchimento de reservatórios. Estes aspectos são

principalmente geologia da área, dimensões do reservatório, feições estruturais rúpteis e

dúcteis.

Apesar do pouco volume de água (2,8 km3), o reservatório de Koyna, na Índia, já

apresentou um sismo catastrófico, que alcançou a magnitude de 6,2. O volume de água

do Castanhão é duas vezes maior que o de Koyna, apesar de sua lâmina d’água ser menos

da metade. O Reservatório de Koyna localiza-se numa região extrema fraturada, tal como

o Castanhão. A Barragem do Açu está localizada, numa região com características
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litológicas e estruturais muito semelhantes a área do Açude do Castanhão. As dimensões

da Barragem do Açu são também menores que a projeção feita para o Castanhão.

Entretanto, em Açu, ocorreu uma atividade sísmica, cujo maior sismo alcançou

magnitude de 2,8 mb. Amaral et al (2000) mostrou que tal atividade ocorreu na região

uma zona de falha obliqua a direção da foliação regional. A Tabela 6.1 traz um resumo

das informações citadas anteriormente.

Tabela 6.1. Comparação de três grandes reservatórios no tocante a profundidade e

volume d’água e maior magnitude de sismo induzido ocorrido na região.

Reservatório Koyna – Índia Açu Castanhão

Profundidade (m) 130 32 46

Volume do lago (km3) 2,8 2,4 6,4

Maior magnitude registrada 6,2 MS 2,8 mb Não existe

Outro fato a se destacar, é a presença de sismitos nos Terraços Fluviais Cenozóico

do Rio Jaguaribe, da área de inundação do Açude do Castanhão. Estudos empíricos

indicam que sismos que causam liquefação em conglomerados tem magnitudes superior

MS  6,8 (Yegian et al.¸1994).

A atividade sísmica em falhas ativas no Nordeste do Brasil e em outros locais

intraplaca é relativamente baixa, comparando com a atividade na borda das placas. Mas a

atividade existe, como foi apresentado neste trabalho, e é um fato a se relevar. No Brasil,

como em muitas outras regiões intraplaca dos mundo, tanto a população como as

edificações, não estão preparadas para suportar uma atividade sísmica de médio a grande

porte.

6.3 - CONCLUSÕES

A região estudada está localizada no embasamento que separa as faixas

orogenéticas Brasilianas de Orós e Jaguaribe. Além do embasamento, foram identificados

quatros outras unidade litológicas: Seqüência Metavulcano-sedimentar, Granitos

Brasilianos, Diques de Basálticos Mesozóico e Terraços Fluviais Cenozóicos do Rio

Jaguaribe.
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Os dois principais sets de falhas na região apresentam trend geral principal N60ºE

e N45ºW. Tais trends tanto foram observados em falhamentos de escala mesoscópica e

macroscópica. As falhas em escala mesoscópica são originadas em profundidades mais

elevadas, de caráter dúctil-rúptil. As falhas em escala macroscópica são de nível crustal

mais raso, e apresentam rochas de falhas do tipo cataclasito, brecha e gouge. As falhas de

nível crustal mais raso representam a reativação das zonas de cisalhamento da região,

reativação da foliação regional.

Os sets das juntas foram utilizado principalmente para identificar o

posicionamento das componentes do campo de tensões neotectônicas locais, onde foi

utilizado principalmente os fraturamentos observados nos Diques de Basálticos

Mesozóico e Terraços Fluviais Cenozóicos. Entretanto, não há dados conclusivos sobre o

campo de tensões atual da área de estudo.

A região em que está inserida o Açude do Castanhão, a borda da Bacia Potiguar, já

tem um histórico de ocorrência de atividade sísmica. Como foi visto neste capítulo, a

região tem um grande potencial para abrigar um atividade sísmica induzida por

enchimento de reservatórios devido às semelhanças mostradas com outras regiões como

Açu (RN). Na região da Barragem do Açu a direção da falha sísmica trunca a direção da

foliação regional (Amaral et al, 2000). Mas como foi mostrado, as falhas da área de

trabalho também são o resultado da reativação de zonas de cisalhamento da região. Isto

mostra que as falhas susceptíveis à reativação podem ter várias direções, inclusive, como

no caso de Palhano (CE), onde o alinhamento dos epicentros indicam uma falha sísmica

com direção NW, diferente das outras atividade sísmicas da região, onde a orientação

predominante é a NE.

A região de construção do Açude do Castanhão, no decorrer do tempo, foi atingida

por inúmeros abalos sísmicos, com intensidade e magnitudes variáveis. Tem-se registros

históricos, instrumentais e geológicos claros destas atividades. Com base nestas

informações, pode-se afirma que a região é predisposta a ser afetada por tremores de

terra, com intensidades/magnitudes muito superiores as registradas instrumentalmente

nos dias de hoje.
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As observações acerca da atividade sísmica na região abrangem um período

relativamente curto (cerca de 200 anos). Durante este tempo nenhum evento foi

registrado nas proximidades da área onde está sendo construída a parede principal do

Açude do Castanhão. Não existe registros de aceleração para a região e as estimativas

podem variar bastante, conforme o método utilizado. Segundo modelos propostos para a

Europa, e considerando as características da sismicidade da região, teríamos acelerações

de pico de até 0,25 g (horizontais) e 0,13 g (verticais) (Ferreira et al., 1992). E a obra do

Açude do Castanhão foi projetada para suportar, no mínimo, esta aceleração. Os valores

de aceleração apresentados correspondem ao cálculo feito com uma intensidade média

para toda a região, localizada nas proximidades da borda da Bacia Potiguar, na ordem de

VI MM, e pode-se observar na Figura 2.1, que a área de estudo está inserida onde a

intensidade máxima até agora observa foi IV.

Estimativas do risco sísmico só podem ser feitas em escala regional e aplicadas

localmente, considerando toda a região homogênea, ou seja, a probabilidade da

ocorrência de um sismo de magnitude  m é a mesma para qualquer localidade nas

proximidades da borda da Bacia Potiguar. Estimativas de Ferreira et al (1993) indicam

que a probabilidade de ocorrer de imediato um sismo com magnitude igual ou superior a

5,0 mb é bastante pequena, na ordem de 6,75% mas, para o período de referência de 10

anos passa para 50%, sendo quase certa (75%) para um período de 50 anos. Supondo a

ocorrência de um tremor com magnitude igual ou superior a 6,0 mb a probabilidade de

ocorrência é ainda menor, para o período de 50 anos chega aos 10%, e para o período de

100 anos, não atinge 50%. No entanto é preciso deixar bem claro que se trata de um valor

para uma vasta região, e isso quer dizer que esse evento pode ocorrer em qualquer

localidade nas proximidades da borda da Bacia Potiguar, não necessariamente na área

que se localiza a parede principal do Açude do Castanhão.

A possibilidade de ocorrência de liquefação em sedimentos na área de construção

do Açude do Castanhão só é grande no nível T0 do Terraço Fluvial do Rio Jaguaribe,

tanto pela sua incoesão, quanto pela presença do nível do lençol freático ser inferior a 3,5

m em alguns pontos (Santos, 1999). Nos nível T1 do Terraço Fluvial, apesar de incoesos,

não tem probabilidade de ocorrência de liquefação devido a não presença de nível
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freático raso. E não há nenhum possibilidade de ocorrer liquefação no nível T2 do

Terraço Fluvial do Rio Jaguaribe.
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