
 
 

 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRIAÇÃO DE ZONAS DE ALTA 

PERMEABILIDADE EM FRATURAS – 

MODELAGEM NUMÉRICA DO LAJEDO DE 

SOLEDADE, FORMAÇÃO JANDAÍRA, BACIA 

POTIGUAR 
 

 
 
 
 
 
 

                                       AUTORA: Juliana Gomes Rabelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação nº 138/PPGG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal/RN, Outubro de 2014.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Exatas e da Terra Programa de 

Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica  

(PPGG) 



 

 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

 
 
 
 
 

CRIAÇÃO DE ZONAS DE ALTA PERMEABILIDADE EM 

FRATURAS - MODELAGEM NUMÉRICA DO LAJEDO 

SOLEDADE, FORMAÇÃO JANDAÍRA, BACIA POTIGUAR 
 
 
 
 

Autora: 
 

Juliana Gomes Rabelo 
 
 

 

Dissertação apresentada em Outubro de dois 

mil e quatorze ao Programa de Pós- 

Graduação em Geodinâmica e Geofísica da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (PPGG/UFRN) como requisito à 

obtenção    do    Título    de    Mestre    em 

Geodinâmica e Geofísica com área de 

concentração em Geodinâmica. 
 
 
 
 

Banca Examinadora: 
 

 

Dr. Francisco Hilário Rego Bezerra (PPGG/UFRN - Orientador) 

Dra. Aline Theophilo Silva (CENPES/PETROBRAS – Co- 

Orientadora) 

Dr. Carlos Cesar Nascimento da Silva (PPGG/UFRN – Examinador 

Interno) 

Dr. Eurípedes do Amaral Vargas Junior (PUC/Rio de Janeiro - 

Examinador Externo) 
 
 
 

 

Natal/RN, Outubro de 2014. 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências Exatas e da Terra Programa de 

Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica  

(PPGG) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Exatas e da Terra 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e 
Geofísica (PPGG) 

 

 
 
 
 
 
 

Esta Dissertação de Mestrado foi desenvolvida na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica 

e Geofísica (PPGG), tendo sido subsidiada pelos seguintes agentes financiadores:  

Coordenação   de Aperfeiçoamento  de  Pessoas  de  Nível  Superior (CAPES) e 

Petrobras.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Somos todos geniais. 

Mas se você julgar um peixe por sua 

capacidade de subir em árvores ele passará 

sua vida inteira acreditando ser estúpido”. 

 
 

Albert Einstein



i  
 
 

 

RESUMO 
 

 
 

O fraturamento em rochas carbonáticas vem atraindo atenção crescente devido as novas 

descobertas de petróleo em reservatórios carbonáticos. Este estudo investiga como fraturas 

(falhas e juntas) submetidas a diferentes campos de tensões se comportam e como seu 

comportamento pode estar associado à geração de carste e, consequentemente, ao aumento 

da porosidade secundária em carbonatos. Neste estudo usei imagens de satélite e imagens 

de veículos aéreos não tripulado (VANT), além de dados de campo para identificar e 

mapear falhas e juntas no lajedo de rochas carbonáticas, que considero ser um bom 

análogo para reservatório carbonático. O lajedo está localizado na Formação Jandaíra, 

Bacia Potiguar. Os dados de campo foram modelados utilizando o software TECTOS, que 

usa análise de elementos finitos para modelar fraturas 2D. Eu identifiquei três sets de 

juntas: NS, EW e NW-SE. Estes correspondem a falhas que reativam sets de juntas. Os 

valores de Ratio of Failure by Stress (RFS) representam a concentração da tensão e 

ruptura e quão perto a rocha está de tocar a envoltória Mohr-Coulomb. Os resultados 

indicam que as tensões tectônicas estão concentradas em zonas estruturais preferenciais, 

que são locais ideais para a geração de dissolução nos carbonatos. Eu observei dissolução 

ao longo de fraturas e planos de estratificação em todo o lajedo. No entanto, concluo que 

os maiores valores de RFS ocorrem no cruzamento e terminações das fraturas. Estes são 

lugares de concentração do carste. Finalmente sugiro que existe uma relação direta entre 

a concentração da tensão e a localização da dissolução em rochas carbonáticas. 

 

Palavras-chave: Fraturas; Carste; Modelagem Numérica; Formação Jandaíra.
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ABSTRACT 
 

 
 

The fracturing in carbonate rocks has been attracting increasingly attention due to new oil 

discoveries in carbonate reservoirs. This study investigates how the fractures (faults and 

joints) behave when subjected to different stress fields and how their behavior may be 

associated with the generation of karst and consequently to increased secondary porosity 

in these rocks. In this study I used satellite imagery and unmanned aerial vehicle UAV 

images and field data to identify and map faults and joints in a carbonate outcrop, which 

I consider a good analogue of carbonate reservoir. The outcrop comprises rocks of the 

Jandaíra Formation, Potiguar Basin. Field data were modeled using the TECTOS 

software, which uses finite element analysis for 2D fracture modeling. I identified three 

sets of fractures were identified: NS, EW and NW-SE. They correspond to faults that 

reactivate joint sets. The Ratio of Failure by Stress (RFS) represents stress concentration 

and how close the rock is to failure and reach the Mohr-Coulomb envelopment. The results 

indicate that the tectonic stresses are concentrated in preferred structural zones, which are 

ideal places for carbonate dissolution. Dissolution was observed along sedimentary 

bedding and fractures throughout the outcrop. However, I observed that the highest values 

of RFS occur in fracture intersections and terminations. These are site of karst 

concentration. I finally suggest that there is a relationship between stress concentration 

and location of karst dissolution in carbonate rocks. 

 

Keywords: Fractures; karst; Numerical Modeling; Jandaíra Formation. 
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1. Introdução 
 

1.1. Apresentação e motivação do estudo 
 

Fraturas (i.e. falhas e juntas) são elementos estruturais presentes nas rochas. 

O papel das fraturas para a produtividade de reservatórios de hidrocarbonetos é hoje um 

tema de investigação fundamental para a indústria e muito trabalho já foi desenvolvido a 

respeito, principalmente em relação aos reservatórios siliciclásticos (Haneberg, 1995; 

Walsh et al, 1998; Heynekamp et al., 1999; Aidyn, 2000; Fisher e Knipe, 2001; Rawling 

et al., 2001; Manzocchi et al, 2002; Melo et al., 2007; Nelson et al., 2009; Atman, 2011). 

Com o aumento do interesse nos últimos anos em alvos exploratórios em rochas 

carbonáticas, essa discussão foi reaquecida. Isso porque a razão da produtividade em 

reservatórios carbonáticos está entre os mais difíceis de serem representados em modelos 

de reservatório, uma vez que a alta suscetibilidade dos carbonatos à diagênese (i.e. 

dissolução, reprecipitação e neomineralização) torna muito complexa a previsão da 

distribuição da qualidade permo-porosa dessas rochas. A complexidade aumenta 

consideravelmente quando os reservatórios são fraturados (Nadeau et al., 2006; Gale et 

al. 2007; Gomes, 2008; Silva, 2011; Jeanne et al., 2012). 

Dentre os incidentes mais comuns de ocorrerem durante a perfuração e a 

produção em reservatórios carbonáticos estão: (i) queda da coluna de perfuração, pela 

ocorrência de espaços  vazios em subsuperfície (carste); (ii) prisão da ferramenta e 

desabamento de intervalos do poço, em razão de zonas densamente fraturadas causando 

um aumento na fragilidade da rocha; (iii) comunicação entre poços e chegada prematura 

da frente de água, através de zonas de fraturas altamente transmissoras. São problemas 

ocorridos não apenas por conta do fraturamento, mas também pelo aumento da intensidade 

do processo de dissolução, focalizado ao longo das fraturas (Silva, A.T., comunicação 

oral). 

Carste é o nome dado ao processo de dissolução que ocorre em rochas 

carbonáticas pela ação de fluidos subterrâneos ascendentes (carste hipogênico) e/ou pela 

ação de água meteórica, superficial ou penetrante na formação (carste hepigênico) criando 

ou aumentando o volume de vazios (poros) na rocha (Drew, 1985). O fenômeno ocorre 

em escalas variadas, podendo afetar desde a porosidade primária original da rocha (e.g. 

alargamento de poros; criação de vugs; obstrução de poros por reprecipitação), a 

porosidade secundária (dissolução dos planos de acamamento, juntas e falhas, entre outras 

descontinuidades), até a formação de cavernas. Martini (1979) afirmou que a
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percolação  da  água  em  rochas  carbonáticas  ocorre  preferencialmente  ao  longo  das 

fraturas. 

 
 

1.2. Objetivo 
 

O objetivo desta dissertação é entender com os processos mecânicos em 

rochas carbonáticas fraturadas favorecem a focalização de percolação de fluidos, 

concentrando a dissolução ao longo das fraturas e gerando carste. Para isso, busquei como 

análogo afloramentos da Formação Jandaíra (de idade Turoniano-Cenomaniano), na 

porção onshore da Bacia Potiguar, Nordeste do Brasil. Mais especificamente utilizei o 

Lajedo de Soledade (Figura 1.1). 

 

 
1.2.1. Objetivos específicos 

 

a)    Caracterizar estruturalmente as fraturas do Lajedo de Soledade; 
 

 

b) Compreender  como  as  tensões  podem  influenciar  na  criação  de  zonas 

favoráveis ao aumento da porosidade e permeabilidade; 

 

c) Compreender como o desenvolvimento do carste influencia no aumento de 

porosidade secundária. 

 
 
 

1.3. Área de Trabalho 
 

A área de desenvolvimento desta pesquisa foi o Lajedo de Soledade, o qual se 

localiza na porção sudoeste da Bacia Potiguar, município de Apodi, no distrito de 

Soledade, região oeste do estado do Rio Grande do Norte. A área apresenta uma superfície 

de aproximadamente 3 km2, sendo limitada pelos vértices; canto superior esquerdo: 

5º34’49,56”S/  37º50’17.82”O,  canto  inferior  direito  5º35’54.58”S/  37º49’26.22O 
 

(Coordenadas geográficas; Datum: WGS 84). 
 

A distância desde ao município de Apodi é de 6 km e, em relação à Natal, é 

de aproximadamente 420 km. O deslocamento até a região pode ser feito percorrendo-se 

o trecho Natal-Mossoró através da rodovia federal BR-304, tomando-se em seguida a BR- 

405 até a entrada de acesso ao distrito de Soledade. O trajeto continua por estrada 

pavimentada em direção ao centro da localidade. O Lajedo se encontra em suas 

imediações (Figura 1.1).
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Figura 1.1 – Mapa de localização do Lajedo Soledade, Formação Jandaíra, porção onshore da 
 

Bacia Potiguar. 
 

 
 

1.4. Metodologia 
 

Os trabalhos da pesquisa estão descritas abaixo: 
 

 
 

1 - Pesquisa Bibliográfica 
 

Essa primeira etapa constitui de um levantamento bibliográfico detalhado dos 

trabalhos acerca da Geologia e do campo de tensão atuante na Bacia Potiguar, com foco 

na Geologia Estrutural da Formação Jandaíra; Importância da porosidade secundária em 

rochas carbonáticas e a formação do carste; e porosidade e permeabilidade em 

reservatórios carbonáticos; 

 
 

2 - Estudo de produtos de sensores remotos 
 

Essa etapa constou da análise dos lineamentos da área de estudo em imagens 

do Google Earth e imagens VANT (Veículo Aéreo não Tripulado), cedida pela 

Universidade de Delf. Nesta etapa as imagens foram processadas com relação ao sistema
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de projeção cartográfica, datum e georreferenciamento, quando necessário. A análise 

prévia da imagem permitiu a confecção de mapa de localização e a digitalização de feições 

lineares (fraturas). 

 
 

3 - Análise de campo 
 

Esta etapa constou na coleta dos dados de campo para o reconhecimento e o 

mapeamento estrutural da área. As viagens tiveram a finalidade de identificar e cartografar 

os diversos sistemas de juntas e falhas, segundo parâmetros descritivos, tais como: 

cinemática, atitudes (bússola Clar). As coordenadas geográficas dos pontos visitados 

foram registrados através de um GPS, com Datum WGS-84 e sistema de coordenadas 

UTM, zona 24 S. 

 
 

4 - Geração do modelo numérico 
 

Esta etapa pretendeu examinar a razoabilidade do possível aumento da 

permeabilidade no Lajedo de Soledade em consequência do fraturamento observado. Para 

isto foi utilizado o software TECTOS2D, desenvolvido em parceria entre o Centro de 

Pesquisa da Petrobras (Cenpes) e a Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio). 

A modelagem utiliza a teoria do modelo elasto-plástico de Mohr-Coulomb com leis não 

associadas em um programa de elementos finitos para simulação 2D dos processos em 

geologia estrutural e tectônica. Os modelos numéricos foram avaliados e ajustados para 

melhor representar o comportamento da área em estudo. 

 
 

5 - Processamento e interpretação dos dados 
 

Esta etapa envolveu a integração e tratamento dos dados compilados e 

coletados em campo, através de software Estereonet de analise estrutural. Este software 

permite representar a geometria das estruturas mapeadas através de diagramas. 

Os resultados obtidos nas etapas descritas acima, aliados às informações da 

literatura, foram analisados e utilizados para o equacionamento da questão motivadora 

desse trabalho: “Qual o processo mecânico em rochas carbonáticas fraturadas favorece a 

focalização de percolação de fluidos, concentrando a dissolução ao longo das fraturas e 

gerando carste?” 

Nos capítulos a seguir será detalhada a questão do controle estrutural sobre a 

carstificação, a área de estudo e discutidos os resultados das cinco etapas.
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2. CONTROLE ESTRUTURAL DE MORFOLOGIA CÁRSTICA 
 
 

 
O carste pode se desenvolver por processos epigênicos (circulação de água 

meteórica enriquecida em CO2) ou por processo hipogênicos (dissolução provocada por 

soluções hidrotermais ácidas ricas em H2S), como pode ser observado na Figura 2.1. 

Segundo Palmer (1991), a morfologia do carste é controlada por fatores tais como 

localização, extensão, grau de solubilidade da rocha, distância entre o ponto de recarga e 

de descarga do aquífero, padrão estrutural da rocha, distribuição do fluxo freático e 

vadoso e história geomorfológica. 
 

 
 

Precipitação 
 

 
 
 
 
 
 

Zona de aeração 
 
 

Superfície livre 
Nível de base

 

Zona Saturada 
 
 
 
 
 

Substrato 
 
 

Figura 2.1 – Modelo de circulação de um carste (modificado de Castany, 1971). 
 
 

Segundo Drew (1985), a estrutura das rochas, representada pelo arranjo de 

geometrias planares e lineares, é essencial, tendo em vista sua influência como 

condicionante dos processos de dissolução. A penetração de fluidos (i.e. água meteórica 

ou hidrotermal, CO2, frente ácida da migração de hidrocarbonetos) ocorre 

preferencialmente ao longo das fraturas da rocha, que se alargam durante a evolução 

cárstica (Martini, 1979). Desta forma, pode-se evidenciar o forte controle que as estruturas 

geológicas exercem no desenvolvimento dos sistemas cársticos. 

A porosidade primária relacionada à porosidade intergranular, geralmente tem 

uma importância menor para o carste, uma vez que a maioria das rochas carstificáveis
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se apresenta de forma maciça, não permitindo facilmente o fluxo de fluidos entre seus 

grãos. Desta forma, a porosidade secundária representada por planos de acamamento, 

fraturas (juntas e falhas), entre outras estruturas (descontinuidades), são de importância 

no carste (Drew, 1985). A evolução de um carste é um processo dinâmico, enquanto 

houver fluidos e rocha. Assim, a evolução de uma paisagem cárstica não é um fenômeno 

estático, mas um processo dinâmico onde os processos químicos e físicos interagem 

(Kohler, 1998). 

Diversos exemplos de controle estrutural do carste já foram apresentados na 

bibliografia. Por exemplo, Droppa (1951) caracterizou a caverna de Driny, localizada na 

Eslováquia ocidental, como uma caverna de fissuras condicionadas por diversas falhas 

verticais, sendo formada no Cretáceo inferior. Este mesmo autor acredita que a caverna 

se originou como resultado da corrosão de água atmosférica que escoa ao longo das falhas 

íngremes. Estudos adicionais realizados na caverna de Driny mostraram que o sistema de 

falha de Smolenice e a falha transversal de Karpaty Malé influenciaram no 

desenvolvimento de passagens desta caverna (Briestensky, 2010). Este mesmo autor 

afirma ser evidente o alargamento de pequenos corredores por interação do sistema de 

falhas e que o faturamento na caverna é devido à movimentação de falha ativa. Segundo 

Palmer (1991), esta caverna corresponde a uma rede de cavernas compostas por interseção 

das fissuras controladas por falhas. 

Estudos semelhantes foram realizados, por SˇEbela et al. (2010), na caverna da 

Postojna, Eslovénia, no qual encontra-se situada entre duas falhas importantes, a falha de 

Idrija no norte e a falha de Predjama no sul (zona de transição entre duas falhas 

transcorrentes). As galerias das cavernas são desenvolvidas ao longo dos flancos da 

anticlinal e seguida pelos mergulhos das falhas, nos planos de acamamentos, 

especialmente aqueles com deslizamentos intercalados (Car e SˇEbela, 1998). 

No estado do Rio Grande do Norte, estão cadastradas 563 cavidades na base 

de dados do CECAV/RN (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas do 

Rio Grande do Norte): 469 cavernas subterrâneas, 54 abrigos, 36 abismos e 4 dolinas; 

91,47 % dessas cavidades (515) ocorrem em carbonatos da Formação Jandaíra; 6,04% em 

mármores da Formação Jucurutu (34 cavidades); 2,31% nos granitos (13 cavidades) e 

cerca de 0,18 % em arenitos (1 cavidade) (Cruz et al, 2010). 

Na região de Felipe Guerra (Formação Jandaíra), Rio Grande do Norte, 

Gomes  (2008)  concluiu  que  a  determinação  do  comportamento  das  fraturas  é  de



7 
 

 

 
 
 

fundamental importância na avaliação do desenvolvimento do carste, uma vez que são 

planos de fraqueza favoráveis à formação de estruturas maiores, além de representarem 

caminhos para percolação de fluidos mineralizadores, recarga de aquíferos ou poluição. 

Gomes (2008) observou que nesta região as fraturas naturais coincidem com a topografia 

da caverna, o que significa que a presença destas estruturas exerce forte controle e 

influência direta na formação da cavidade subterrânea. 

No mesmo contexto da Formação Jandaíra, Silva (2011) realizou estudo na 

caverna de Furna Feia (porção NW da Bacia Potiguar) sobre como fraturas orientadas 

poderiam influenciar na formação de corredores de alta permeabilidade e se esses 

corredores seriam condicionantes para a circulação da água através da rocha, orientando 

o processo de dissolução para o desenvolvimento da caverna. Silva (2011) concluiu que 

as direções de fraturamento criam zonas de alta permeabilidade, sendo  capazes de 

focalizar a percolação de água e condicionar o crescimento da caverna de Furna Feia. 

No Lajedo de Soledade (porção SW da Bacia Potiguar) o primeiro modelo 

evolutivo para o alargamento das fendas, gerando ravinas, foi realizado por Porpino et al. 

(2001), que propuseram que as fraturas permitiam a passagem de água rica em soluções 

ácidas, principalmente causada por ácidos orgânicos, promovendo o alargamento das 

fraturas pela dissolução do carbonato, que são encontradas em diferentes estágios 

evolutivos (Figura 2.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2  – Modelo  evolutivo  proposto  por White  (1988) e adaptado por  Santos  (2001) 

 

modificado.
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3. GEOLOGIA REGIONAL – A BACIA POTIGUAR 
 
 

 
A área de estudo encontra-se inserida na Bacia Potiguar (BP), localizada na 

porção leste da margem equatorial brasileira, abrangendo o Estado do Rio Grande do Norte 

e pequena porção do Ceará (Figura 3.1). A Bacia tem uma área de 48.000Km2, sendo 45% 

(21.500Km2) emersa, ou onshore, e 55% (26.500Km2) submersa, ou offshore (Souto Filho et 

al., 2000). Na porção offshore, o limite operacional da Bacia é a isóbata de -2.000 m. A norte 

a bacia é limitada pelo Alto de Fortaleza, que a separa da Bacia do Ceará, a Sul pelo Alto de 

Touros, que a separa da Bacia Pernambuco-Paraíba, e a oeste está o embasamento cristalino, 

composto por terrenos Arqueano-Proterozóicos (Matos, 1992; Araripe e Feijó, 

1994; Pessoa Neto et al., 2007). Esses terrenos, do embasamento da Bacia Potiguar, são 

constituídos por ortognaisses e sequências metamórficas supracrustais, marcados por 

deformação polifásica e um grande número de intrusões plutônicas da Província Borborema 

(Almeida et al., 2000). 

 

 
 

 

Figura 3.1 – Mapa do arcabouço tectônico e do embasamento da Bacia Potiguar (Cremonini et 

al., 1996).
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3.1. Arcabouço estrutural e litoestrutural da Bacia Potiguar 
 

A Bacia Potiguar representa um rifte intracontinental em sua porção emersa e 

uma bacia do tipo pull-apart em sua porção submersa (Neves, 1987). A Bacia Potiguar faz 

parte do Sistema de Riftes do Nordeste Brasileiro, juntamente com as bacias do Recôncavo, 

Tucano, Jatobá, Araripe, Rio do Peixe e Sergipe-Alagoas (Matos 1992). 

Segundo Bertani et al. (1990), a arquitetura da Bacia Potiguar emersa exibe estilo 

estrutural controlado por regime tectônico distensional, que confere à região um arcabouço 

estrutural composto por sistemas de horsts (altos internos) e grabens com direção NE-SW e 

controlados fundamentalmente por zonas de cisalhamento (De Castro et al., 2012). Tais 

compartimentos morfo-estruturais comportam unidades sedimentares Neocomianas a 

Neogênicas. 

 

A origem da Bacia Potiguar está relacionada com a abertura do Atlântico Sul 

(Matos,  1987).  Segundo  Françolin  & Szatmari  (1987), a  Bacia Potiguar é uma bacia 

sedimentar do tipo rifte e sua formação se deu por meio da fragmentação do supercontinente 

Gondwana. Essa fragmentação teve início no Neojurássico. A rotação diferencial dextral 

entre a placa Sulamericana e a Africana gerou, na Província Borborema, um regime de 

esforços com distensão N-S e compressão E-W, o que propiciou o desenvolvimento desta 

Bacia Potiguar sob regime transtensional e outras bacias do tipo rifte como as bacias de Souza 

e Rio do Peixe sob regime transpressional. Segundo estes mesmo autores, no final do 

Campaniano a presença de eventos compressionais de direção N-S registrados na bacia é 

responsável pelo soerguimento da plataforma carbonática da Formação. Jandaíra e a 

reativação de inúmeros falhamentos. 

A Bacia Potiguar, segundo Souza (1982) e Araripe e Feijó (1994), pode ser 

distinguida em três principais estágios tectônicos com base nos registros estratigráficos, 

denominados de estiramento crustal, transicional e deriva continental. O estágio rifte 

caracteriza-se pela formação de meio-grabens assimétricos e horsts controlados por 

falhamentos normais e de transferência, ativos durante o Neocamiano na parte emersa e, até 

o Eoaptiano na porção submersa (Figura 3.2). De acordo com Matos (1992), a fase de 

estiramento crustal subdivide-se em fase Rifte-I (Neoberriasiano/Eobarremiano) e Rifte II 

(Eobarremiano/Eoaptiano). O estágio Rifte I corresponde ao início da deformação 

distensional, com alta taxa de subsidência mecânica do embasamento. Nesta fase se 

desenvolveram falhas com rejeito de até 5.000 m e estruturas com orientação geral NE-SW.
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Essas calhas tectônicas foram preenchidas por depósitos lacustrinos, fluvio-deltáicos e 

fandeltaicos que constituem a Formação Pendência. A fase Rifte II é caracterizada pela 

implantação do regime transcorrente ao longo da futura margem equatorial, provoca um 

deslocamento no eixo de rifteamento para a porção submersa da bacia gerando estruturas de 

orientação geral E-W, ao mesmo tempo em que causa levantamento e erosão na porção 

emersa. O preenchimento sedimentar é dado por sistemas deposicionais continentais, 

dominadas por leques aluviais e sistemas fluviais de alta energia, com bancos carbonáticos 

restritos que constituem a Formação Pescada. A partir do Neoaptiniano, iniciou-se a 

subsidência termal, levando a deposição da megassequência proto oceânica (Pessoa Neto, 

2007). O estágio Transicional é caracterizado pela mudança gradativa de sistemas 

deposicionais continentais para marinhos. Nessa fase a bacia atravessou um período de pouca 

atividade tectônica, dominado pela subsidência térmica da litosfera. A fase de deriva 

continental caracterizou-se por baixas taxas de subsidência, controlada por mecanismos 

termais isostáticos e a formação de uma grande calha fluvial de orientação NE-SW. 

Pessoa Neto (2007) propôs que o preenchimento sedimentar da Bacia Potiguar 

está relacionado com as diferentes fases de sua evolução tectônica: Rifte, Pós-rifte e Drifte. 

A Supersequência Rifte (Rifte I e Rifte II, fase de estiramento crustal) corresponde ao 

registro estratigráfico e correspondente ao conjunto de sequências continentais, sistemas 

deposicionais lacustrinos e deltaicos depositados no Cretáceo Inferior. Suas unidades 

litoestrátigráficas correspondem às Formações Pendência e Pescada. A Supersequência Pós- 

Rifte (fase transicional), é marcada pela passagem gradativa de sistemas deposicionais 

continentais para marinho. A sedimentação é dominada por sistemas deposicionais flúvio 

deltaicos e marinhos lagunares, correspondente à Formação Alagamar. A Supersequência 

Drifte (fase de deriva continental) corresponde à fase Termal, constituída pelos conjuntos de 

sequências marinhas transgressivas (depósitos fluviais e marinhos) e regressivas (depósitos 

clásticos e carbonáticos). Suas unidades litoestrátigráficas correspondem às Formações Açu, 

Ponta do Mel, Quebradas, Jandaíra e Ubarana (sequência transgressiva) e, Formações Tibau 

e Guamaré (sequência regressiva). 

O preenchimento sedimentar da área de estudo inclui os registros de diversos 

estágios tectônicos, estando sua história deposicional diretamente ligada à evolução da 

margem continental brasileira (Matos, 1992). O arcabouço estratigráfico da área em questão 

e de toda a bacia é uma atualização dos diagramas de Souza (1982) e Araripe & Feijó (1994). 

Segundo  Araripe  &  Feijó  (1994),  atualmente,  as  rochas  sedimentares  da  bacia  estão
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organizadas em três grupos: Areia Branca, representando a unidade basal; Apodi, unidade 

intermediária e Agulha, no topo (Figura 3.2). 

 

 
 
 

Figura 3.2 – Carta estratigráfica da Bacia Potiguar (Pessoa Neto et al., 2007). 
 

 
Toda a sequência é coberta, discordantemente, por sedimentos Neógenos da 

 

Formação  Barreiras  e por depósitos eólicos,  aluvionares  e beachrocks  do Quaternário
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(Rossetti et al., 2013). Segundo Mizusaki et al., 2012, associado à evolução da bacia ocorrem 

três  eventos  de vulcanismo:  Formação  Rio  Ceará Mirim  (Jurássico-Cretáceo  inferior), 

Formação Serra do Cuó (Santoniano-Campaniano) e Formação Macau (Neógeno). 

 

 
 
 

3.2. Formação Jandaíra 
 

O Grupo Apodi teve sua primeira designação feita por Oliveira e Leonardos 

(1943, apud Araripe e Feijó, 1994) para as Formações Açu e Jandaíra, mais tarde tendo seu 

sentido ampliado por Araripe e Feijó (1994) para conter as Formações Ponta do Mel, 

Quebrada e Jandaíra. Esse grupo tem a presença de rochas carbonáticas. 

 

Sampaio e Schaller (1968) propuseram a classificação da Formação Jandaíra para 

designar os calcários aflorantes sobrepostos aos arenitos da Formação Açu. Esta unidade é 

composta por rochas calcárias de alta e baixa energia, calcarenitos bioclásticos e 

foraminíferos bentônicos, por vezes, associados a algas verdes, ocorrendo também calcilutito 

com  marcas de raízes,  dismicrito  e gretas  de  contração.  A Formação  Jandaíra possui 

estruturas sedimentares como estratificação cruzada, gretas de dissecação, septárias e bird 

eyes (Sampaio e Schaller, 1968). Este conjunto de fáceis aponta para um sistema 

deposicional de planície de maré (Monteiro e Faria, 1988). A Formação Jandaíra é datada 

como Cenomaniano – Turoniano, a partir de seu conteúdo fossílifero (Araripe e Feijó, 1994). 

 

A Formação Jandaíra foi depositada no máximo transgressivo na passagem 

Cenomaniano – Turoniano, sendo marcada pela deposição de uma seção de folhelhos 

contínuos na porção submersa da bacia e pelo afogamento dos sistemas fluviais e estuarinos 

na porção emersa. A implantação de uma plataforma/rampa carbonática dominada por maré, 

cujas rochas sedimentares mais novas apresentam idade Eocampaniana. As rochas 

carbonáticas da Formação Jandaíra afloram em quase toda a porção emersa da Bacia 

Potiguar, onde encontra intensamente erodida e carstificada. A espessura varia desde algumas 

dezenas de metros na porção oeste da bacia, atinge um valor máximo de 600 m na porção da 

plataforma interna atual e passa a zero em direção às águas profundas por efeito de erosão 

ou condesamento (Pessoa Neto et al., 2007). 

 

O limite do pacote carbonático da Formação Jandaíra é concordante com as 

Formações Açu ou Quebradas e representa a superfície de inundação máxima do Cretáceo 

Superior na bacia. O contato superior desta formação ocorre com as rochas sedimentares do
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Grupo Agulha (discordância regional lateralmente) e ela ainda interdigita-se com a Formação 

Ubarana (Araripe e Feijó, 1994). O padrão dos estratos dessa sequência consiste em estratos 

com mergulhos suaves em direção ao Oceano Atlântico e clinoformas sigmoidais típicas de 

bacias de margem de rampa. Os sistemas deposicionais correspondentes à Formação Jandaíra 

são sistemas de barras, sistemas de planície de maré e sistema de bancos (Apoluceno et al., 

1995). 

 

3.3. Campo de tensão na Bacia Potiguar 
 

O campo de tensão atual na Bacia Potiguar, segundo Ferreira et al. (1998), exibe 

orientação de compressão máxima E-W na porção leste da bacia e apresenta rotação para 

NW-SE nas porções oeste e central. Segundo Bezerra et al. (2011), o estado de tensão atual 

ou neotectônico da Bacia Potiguar apresenta orientação de compressão máxima NW-SE. Este 

estudo foi definido por mecanismos focais de terremotos, breakouts, falhas neotectônicas e 

análise de deformação inelástica de testemunhos. 

 

Estudos mais recentes sobre o campo de tensão na Bacia Potiguar foram 

realizados por Reis et al. (2013), a partir de dados de perfis de imagem microrresistiva. Este 

trabalho confirma a orientação e compressão máxima horizontal segundo NW-SE na porção 

central e oeste da bacia, compressão máxima horizontal na porção leste da Bacia. No geral, 

esta orientação é paralela à margem continental (Figura 3.3). Estes mesmos autores 

integraram dados de perfis geofísicos, perfis de imagem, dados de faturamento hidráulico, 

teste de formação e ensaio de testemunho para determinar a magnitude das três tensões 

principais presentes na Bacia Potiguar. Reis et al. (2013) observaram que poços com 

profundidade inferiores a 2.000m e perfurados na supersequência pós-rifte (Formações Açu 

e Alagamar) apresentam regime de falha normal. Em profundidades superiores a 2.500m, 

correspondente à supersequência rifte (Formação Pendência, sequência II), eles observaram 

uma transição de tensões de um regime de falha normal para um regime de falha 

transcorrente. Este trabalho também concluiu que o regime distensivo original da fase rifte 

foi modificado para um regime compressivo, de caráter transcorrente, cuja orientação da 

compressão máxima encontra-se atualmente entre NW-SE e E-W. Os gradientes médios de 

tensões apresentam valores de Shmin de 18,25 Mpa/km e Shmax de 22,5 Mpa/km a uma 

profundidade de 2,0km. Estas tensões são controladas por mecanismo de ridge push, atuante 

em escala regional, associado a um mecanismo local relacionado à carga sedimentar sobre a 

plataforma continental.



14 
 

 

 
 
 

 
 

 

Figura 3.3 – Padrões de tensões e geologia simplificada, estrutura e sismicidade da Bacia Potiguar 

e do embasamento: (A) Mapa geológico simplificado e mapa estrutural da parte terrestre dos dados 

de bacias e de estresse; (B) Corte transversal simplificado, que mostra o sistemas de falhas 

principais e grandes sequências sedimentares (geologia simplificados de Souto Filho et al, 

2000.; mecanismos focais de Assumpção et al, 1985.; Ferreira et al. De 1998, 2008; do Nascimento 

et al, 2005.; Bezerra et al, 2007.; Lima Neto et al, 2010.; Nunes et al., 2011). Figura traduzida de  

Reis et al, (2013).
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4. CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO LAJEDO SOLEDADE 
 

 
 

4.1. Introdução 
 

Este capítulo descreve e analisa a geometria e cinemática de falhas e juntas do 

Lajedo Soledade na Bacia Potiguar. Para a caracterização estrutural da área, primeiramente, 

eu identifiquei os lineamentos extraídos de imagens retiradas do Google Earth. 

Posteriormente, em campo, eu realizei a discriminação detalhada das fraturas (falhas e 

juntas), incluindo os estilólitos. A partir do mapa de lineamentos (Figura 4.1) eu observei a 

predominância dos lineamentos de direção NW-SE e ENE-WSW. A metodologia de trabalho 

contou ainda com imagens VANT obtidas em conjunto com a universidade de Delft, Holanda. 

Para este estudo eu tomei as atitudes das falhas e das juntas (Figura 4.2). No caso das falhas 

também anotei sua cinemática. Desta forma, eu estabeleci um banco de dados buscando obter 

melhor compreensão de como o comportamento das fraturas influencia na formação do carste 

através da potencialização do fluxo. 

Para o estudo estatístico das estruturas eu utilizei diagramas de roseta através do 

software stereonet. De forma mais detalhada segue a descrição das juntas, falhas e estilólitos. 

Apresenta-se a seguir a geometria e cinemática das principais estruturas que ocorrem na área.
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Figura 4.1 – Lineamentos retirados da imagem proveniente do Google Earth no Lajedo Soledade.
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Figura 4.2 – Mapa do Lajedo Soledade (imagem provenientes do Google Earth) com os pontos 

tratados a seguir. 

 

 
 

4.2. Juntas distensionais em escala afloramento 
 

O estudo das juntas é de fundamental importância, uma vez que são planos de 

fraqueza que podem ser favoráveis à formação de estruturas maiores, como será tratado 

posteriormente. As juntas apresentam-se na forma de famílias e sistemas bem organizados 

em toda área selecionada. A partir da análise de campo eu identifiquei três sets de juntas 

distensionais (Figura 4.3), com espaçamento relativamente constante e geometria en echelon. 

No entanto, ocasionalmente surgem juntas com distribuição irregular de pequena extensão 

(Figura 4.4).  As juntas se apresentam secas (Figuras 4.5 A e B), preenchidas por
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limonita (óxido de ferro hidratado) (Figura 4.5 C), recristalização de calcita (carbonato de 

cálcio), sedimentos finos inconsolidados ou brecha de colapso (Figura 4.6). 

As juntas encontradas na área distribuem-se espacialmente segundo as direções 

N-S, E-W e NW-SE, com mergulhos verticais (Figura 4.5), compatíveis com os lineamentos 

observados na imagem 4.1. 

 

 
 

 

Figura 4.3 – Diagrama de rosetas, mostrando quatro sets de juntas. Dados coletados em campo 
 

(116 medidas). 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 4.4 – Juntas com padrão irregular.
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Figura 4.5 – Juntas distensionais: (A) Juntas paralelas en echelon, associada à falhas com 

cinemática transcorrente sinistral (Imagem VANT); (B) Juntas en echelon (Imagem VANT); (C) 

Juntas de distensão associado à falha com cinemática transcorrente sinistral; (D) Junta en echelon 

em terminação de falha com cinemática sinistral.
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Figura 4.6 - (A) Juntas plano paralelas preenchidas por calcita; (B) Veios de calcita dissolvidos 

e preenchidas por brecha de colapso; e (C) Juntas dissolvidas e preenchidas por sedimentos finos. 

 

 

4.3. Estilólitos 
 

Os estilólitos são juntas e correspondem às estruturas de compactação com 

superfície muito irregulares. Esta feição contracional é preenchida com material residual (não 

mobilizado) da rocha encaixante. A indústria de hidrocarbonetos está interessada em 

estilólitos, pois eles afetam as propriedades do reservatório, uma vez que eles podem atuar 

como selante ou como conduto para os fluidos (Fabricius e Borre, 2007). 

Em campo, eu observei estilólitos com agulhas verticais (perpendiculares ao 

plano de acamamento) e com agulhas horizontais (paralelo ao plano de acamamento). Os 

estilólitos com agulhas verticais correspondem, na maioria dos casos, a eventos diagenéticos 

que causam dissolução ao longo dos planos de fraqueza pré-existentes e estão associados a 

níveis de menor coesão da rocha. A formação destes estilólitos ao longo das camadas são 

atribuídos aos efeitos de sobrecarga do próprio pacote rochoso, composto por sucessivas 

sequências deposicionais e que são comprimidas no momento da diagênese. Estes foram os 

primeiros estilólitos a se formarem na área de estudo. Os estilólitos com agulhas horizontais, 

tectônicos, são excelentes registros de esforços tectônicos compressivos. Eles formam a 

segunda geração de estilólitos a se formarem na área de estudo.
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Os estilólitos tectônicos do Lajedo de Soledade ocorrem principalmente mostrando 

encurtamento paralelo às juntas (Figura 4.8). Os estilólitos tectônicos e as juntas 

distensionais foram gerados pelo mesmo evento e são compatíveis com um sigma 1 

subhorizontal e orientado NS (Figura 4.7). 

 
 

 
 

 

Figura 4.7 – Diagrama de rosetas das agulhas dos estilólito. Dados coletados em campo (21 

medidas). 

 
 
 

 
 

 

Figura  4.8  –  Estilólitos  (em  amarelo)  com  encurtamento  paralelo  às  juntas  (em  verde) 
 

evidenciando mesmo evento tectônico.
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4.4. Falhas  
 

As falhas ocorrem em toda a extensão do Lajedo Soledade e constituem
 

reativação dos sistemas de juntas, cujos sets estão apresentados nas Figuras 4.1 e 4.3. 
 

Eu separei as falhas em função da sua cinemática. Dois conjuntos ocorrem na 

área: (1) falhas normais e (2) falhas transcorrente, destrais e sinistrais (Figura 4.9). As 

falhas apresentam extensões quilométricas e profundidade de até 15m em afloramento 

(Figura 4.10). Em vários locais do lajedo ocorrem falhas com releasing bands (Figura 

4.11). 
 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 4.9 – Diagrama de rosetas das falhas: A) Falhas dextrais (79 medidas) e B) Falhas 

sinistrais (84 medidas).
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Figura 4.10 - (A) e (B) Falhas com carstificação ao longo do plano. 
 

 
 

 

Figura  4.11  –  Falha  com  formação  de  blocos  estilo  pull-apart;  Falha  transcorrente  com 

cinemática sinistral (setas em vermelho).
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4.5. Dissolução 
 

A abertura das juntas é uma característica muito importante quando se 

pretende estudar a percolação de fluido no interior do maciço rochoso, seja para finalidade 

hidrológica, comportamento estrutural ou mecânico, na formação de relevo cárstico a 

potencial espeleológico (Gomes, 2008). A porosidade secundária representada por planos 

de acamamento, juntas e falhas, entre outras estruturas (descontinuidades), tem 

importância no processo de carstificação (Martini, 1979; Klimchouk, 2009) e na formação  

de feições  cársticas.  As  feições  de maior destaque neste  trabalho  são  as marmitas e 

as dolinas que se desenvolvem ao longo das fraturas. Maiores detalhes sobre este assunto 

será abordado no manuscrito submetido para revisão (Revista USP). 

Os veios de calcita marcam juntas e falhas (Figuras 4.12A e B). Nas falhas de 

grandes extensões ocorrem o preenchimento por brecha de colapso (Figura 4.12C). Estrias, 

com cristais finos e alongados de calcita ocorrem em alguns planos de falha não carstificados 

(Figura 4.13).
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Figura 4.12 - (A) Falha com cinemática dextral preenchida por calcita; (B) Falha modelo bacia- 

pull apart com cinemática sinistral preenchida por calcita e (C) Falha preenchida por brecha de 

colapso.
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Figura 4.13 – Plano de falha com estrias. 

 

 
Como foi dito anteriormente, as fraturas e acamamentos são de grande 

importância para a formação e o desenvolvimento do carste. Neste contexto, eu observei que 

a dissolução ocorre ao longo das fraturas (falhas e juntas) e ao longo de acamamento (Figura 

4.14). A dissolução gera feições como dolinas e marmitas. Estas por sua vezes, podem ser 

preenchidas por brecha de colapso (Figura 4.15).
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Figura  4.14  –  Juntas  perpendiculares  à  superfície  de  acamamento,  formando  níveis  de 

dissolução. 

 

 
 

 

Figura 4.15 - (A) Dissolução ao longo da fraturas; (B) Geração de marmitas por dissolução ao 

longo da fratura e (C) Geração de dolina por dissolução ao longo da fratura.
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O processo de carstificação evolui e marca toda a zona de falha. Na Figura 4.16 

é possível observar fraturas de direção 80º azimute com dissolução ao longo do plano de 

aproximadamente 10 m. 

 

 
 

 

Figura 4.16 – Dissolução ao longo da fraturas (imagem VANT). 
 
 

 
4.6. Conclusões do capítulo 

 

Nos tópicos anteriores eu identifiquei três sets de fraturas com direções N-S, 

E-W e NW-SE. Em todos os casos, o padrão regular de fraturas indica que o sistema de 

lineamentos de direção 80º az e 340º az são sets de juntas, que foram reativados como 

falhas. As juntas e falhas mostram-se compatíveis com os lineamentos extraídos da 

imagem proveniente do GoogleEarth. Entretanto, observei que, na maioria dos casos, 

ambos os sets estão reativados como falhas transcorrentes. Os estilólitos tectônicos 

encontrados no Lajedo ocorrem principalmente mostrando encurtamento paralelo às 

juntas (estilólitos direção N-S), formadas em um mesmo evento tectônico. Em toda porção 

do lajedo eu verifiquei dissolução ao longo dos planos das fraturas e acamamento da rocha.
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RESUMO 
 

 
 

O efeito da presença de fraturas (falhas e juntas) sobre o fluxo de fluidos em reservatório é 

hoje tema de interesse fundamental para a indústria do petróleo. Por isso o interesse crescente 

na predição da ocorrência de carste associado às fraturas em reservatórios carbonáticos. O 

presente estudo investiga, sob o ponto de vista geomecânico, como a presença de fraturas 

influencia o desenvolvimento do carste observado em rochas carbonáticas da Formação 

Jandaíra, Bacia Potiguar. A Formação Jandaíra foi selecionada como geomaterial análogo a 

reservatórios carbonáticos fraturados em bacias marginais do Brasil. A metodologia adotada 

para esse estudo incluiu: (1) a utilização de imagens de satélite e de drone, para o mapeamento 

de lineamentos estruturais e da ocorrência de feições cársticas; (2) informações de análises 

estruturais em campo; (3) modelagem numérica do efeito das tensões atuais e de paleotensões 

sobre as estruturas identificadas no lajedo, usando o programa TECTOS (PUC- RJ / Petrobras) 

para verificar a resposta mecânica das fraturas às tensões e como essa resposta aparece 

correlacionada à ocorrência de carste epigênico, gerado pela água superficial. Comparados 

os resultados dos modelos numéricos ao mapeamento realizado nas imagens e às observações 

de campo, verificou-se que as regiões dos modelos numéricos onde ocorrem maiores valores 

de dilatância coincidiram com locais no terreno (terminações de falhas e cruzamento de 

fraturas) onde ocorre concentração de dissolução e formação de carste. Assim, este trabalho 

estabeleceu que existe uma relação possível entre a concentração de tensão e a localização de 

dissolução ao longo da trama estrutural. Também evidenciou-se que o processo de dilatância 

é provavelmente responsável pela ocorrência de dissolução epigênica preferencialmente 

controlada por fraturas em rochas carbonáticas. 

 
 

Palavras-Chave: Fraturas; Carste; Modelagem numérica; Formação Jandaíra.
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ABSTRACT 
 

 
 

The occurrence of fractures (faults and joints) affecting the fluid flow on reservoirs is a topic 

of critical interest for the oil industry. Therefore, the growing interest in the prediction of 

karst occurrence associated with fractures in carbonate reservoirs. This study investigates, 

under a geomechanical point of view, how fractures influence the development of karst 

observed in carbonate rocks of the Jandaíra Formation, in the onshore portion of the Potiguar 

Basin. The Jandaíra Formation was selected as a geomaterial analogue to fractured carbonate 

reservoirs in the marginal basins of Brazil. The methodology adopted for this study included: 

(1) the use of satellite  and  drone imagery for  mapping structural  lineaments  and  the 

occurrence of karst features on the Lajedo Soledade; (2) structural measurements in the field; 

(3) numerical modeling of the stress effect on the fracture system to verify the its mechanical 

response and how this response correlates with the occurrence of the epigenic karst. When 

comparing the results of the numerical model to the fracture system observed both on the 

images and in field, it was found that the areas of large dilatancy values coincide with areas 

of termination and intersection of fractures, where the concentration of dissolution and 

formation of karst is also observed. This study conclude that there is a possible link between 

stress concentration and location of dissolution along the structural framework observed in 

the fractured carstified outcrops of the Jandaíra Formation. It also indicates that the dilatancy 

process is probably responsible for the occurrence of preferential epigenic dissolution 

controlled by fractures in these carbonate rocks. 

 
 

Keywords: Fractures; Karst; Numerical modeling; Jandaíra Formation.
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

A prescrição da variação da porosidade e da permeabilidade em carbonatos é 

uma das tarefas mais difíceis para aplicação em modelos de reservatório petrolíferos nesse 

tipo de rocha. A alta suscetibilidade química dos carbonatos é o principal fator de 

dificuldade, uma vez que causa uma dinâmica de dissolução, reprecipitação e 

neomineralização ao longo dos diferentes fáceis que compõe o reservatório. Esse processo 

diagenético altera facilmente a distribuição da qualidade permo-porosa das rochas e torna-

se ainda mais complexo quando os reservatórios são fraturados (Nadeau et al., 2006; Gale 

et al,. 2007; Silva, 2011; Jeanne et al., 2012). 

O processo cárstico pode ocorrer tanto pela ação de água meteórica que 

penetra a formação (carste epigênico), quanto pela ação de fluidos subterrâneos 

ascendentes (carste hipogênico). O fenômeno ocorre em escalas variadas, desde o poro 

(i.e. alargamento de poros, criação de vugs, obstrução de poros por reprecipitação) até a 

formação de cavernas (Drew, 1985). Segundo Palmer (2003), a porosidade primária, 

relacionada à porosidade intergranular, geralmente tem menos importância para o carste, 

uma vez que a maioria das rochas carstificáveis se apresenta de forma maciça, não 

permitindo uma circulação hídrica entre seus grãos. Por outro lado, a porosidade 

secundária representada por planos de acamamento, juntas e falhas, entre outras estruturas 

(descontinuidades), tem grande importância no processo de carstificação (Martini, 1979; 

Klimchouk, 2009). 

Vários incidentes podem ocorrer durante a perfuração e a produção em 

reservatórios carbonáticos por conta da presença de carste, tais como: (1) a queda da 

coluna de perfuração, pela ocorrência de espaços vazios em subsuperfície; (2) perdas 

severas de circulação, pela presença de zonas de permeabilidade aumentada; (3) prisão 

da ferramenta e desabamento de intervalos do poço, em razão de zonas densamente 

fraturadas causando um aumento na fragilidade da rocha; (4) comunicação entre poços e 

chegada prematura da frente de água, através de zonas de fraturas altamente transmissoras. 

Estes problemas ocorrem não apenas por conta do fraturamento, mas também pelo 

aumento da dissolução (carste) ao longo da rede de fraturas. Por outro lado, a cartificação 

aumenta significativamente a porosidade e a permeabilidade de reservatórios (Louck, 

1999).
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Com  o  crescente  aumento  das  atividades  de exploração  e produção  em 

reservatórios carbonáticos, é cada vez maior a preocupação em compreender a ocorrência 

de processos de carstificação e o controle estrutural sobre a formação do carste. 

Com a intenção de contribuir para melhorar essa compreensão, nesse trabalho 

investigamos como a trama estrutural presente no Lajedo Soledade exerce controle sobre o 

processo de carstificação epigênico ali observado. As modelagens numéricas realizadas nesse 

trabalho tiveram como objetivo compreender como a variação da distribuição das tensões ao 

longo das fraturas pré-existentes no Lajedo Soledade influenciaram a criação de zonas 

favoráveis ao aumento da porosidade e permeabilidade secundárias através da trama 

estrutural do lajedo. A partir da análise comparativa dos resultados dos modelos numéricos 

com dados de campo, buscou-se determinar como se deu o controle estrutural para o 

desenvolvimento do carste observado no Lajedo Soledade. 

O Lajedo Soledade trata-se de uma grande exposição de rochas carbonáticas da 

Fm. Jandaíra (porção emersa da Bacia Potiguar), que assim como outros lajedos dessa mesma 

formação apresenta-se fortemente fraturado e carstificado. Essa investigação teve como base 

resultados de modelagens numéricas, a partir da abordagem geomcânica, para identificar 

quais os efeitos das tensões atuantes sobre as fraturas nos carbonatos da Formação Jandaíra e 

se esses efeitos poderiam afetar a permeabilidade dessas fraturas, favorecendo ou 

prejudicando a dissolução das rochas e a formação de carste. 

 
 
 
 
 

CONTEXTO GEOLÓGICO-ESTRUTURAL REGIONAL 
 

 
 

A Bacia Potiguar localiza-se no extremo nordeste brasileiro, abrangendo os 

estados do Rio Grande do Norte e o Ceará. A bacia ocupa uma área de aproximadamente 

60.000 km2, sendo cerca de 20.000 km2 emersa (Araripe e Feijó, 1994). A Bacia Potiguar 
 

representa um rifte intracontinental em sua porção emersa e uma bacia do tipo pull-apart em 

sua porção submersa. Esta bacia faz parte do Sistema de Riftes do Nordeste Brasileiro, 

juntamente com as bacias do Recôncavo, Tucano, Jatobá, Araripe, Rio do Peixe e Sergipe- 

Alagoas (Matos, 1992). 

 

O preenchimento sedimentar da bacia está relacionado com as diferentes fases de 

sua evolução tectônica, das quais são reconhecidas pelo menos três importantes estágios
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em resposta à fragmentação do Pangea: rifte, fase transicional e fase de deriva continental 
 

(Bertani, el al., 1990). 
 

 

A Formação Jandaíra, alvo de presente estudo, é uma plataforma que faz parte da 

fase drifte e foi formada no Cenoniano/Turoniano. Ela é composta por calcarenitos com 

bioclástos e calciluditos, e aflora em quase toda a porção emersa da Bacia. O limite do pacote 

carbonático da Formação Jandaíra é concordante com as Formações Açu ou Quebradas e 

representa a superfície de inundação máxima do Cretáceo Superior na bacia. A Formação 

Jandaíra apresenta contato superior com as rochas sedimentares do Grupo Agulha 

(discordância regional lateralmente) e interdigita-se com a Formação Ubarana (Araripe e 

Feijó, 1994). A Formação Jandaíra é composta por rochas calcárias de alta e baixa energia, 

calcarenitos bioclásticos a foraminíferos bentônicos, por vezes associados a algas verdes, 

ocorrendo também calcilutito com marcas de raízes, dismicrito e gretas de contração. Esta 

unidade possui estruturas sedimentares como estratificação cruzada, gretas de dissecação, 

septárias e bird eyes (Sampaio e Schaller, 1968). Este conjunto de fácies aponta para 

ambiente de planície de maré (Monteiro e Faria, 1988). A Formação Jandaíra é datada como 

Tutoriana a Mesocampaniana, a partir de seu conteúdo fossílifero (Araripe e Feijó, 1994). 

 

A Formação Jandaíra apresenta mergulhos suaves em direção ao Oceano 

Atlântico e clinoformais sigmoidais típicos de bacias de margem de rampa. A espessura varia 

desde algumas dezenas de metros na porção oeste da bacia, atingindo um valor máximo de 

aproximadamente 600 m na porção da plataforma interna atual, passando a zero em direção 

a águas profundas por efeito de erosão ou condesamento (Pessoa Neto, 2007). Os sistemas 

deposicionais correspondentes à Formação Jandaíra são sistemas de barras, sistemas de 

planície de maré e sistema de bancos (Apoluceno et al., 1995). As rochas carbonáticas da 

Formação Jandaíra afloram em quase toda a porção emersa da Bacia Potiguar, onde encontra-

se intensamente erodida e carstificada (Pessoa Neto, 2007). 

 

Pouco se sabe sobre as tensões pretéritas que atuaram na Bacia Potiguar. 

Entretanto, o campo de tensões atuais é bem conhecido. Estudos de mecanismos focais 

(Ferreira et al., 1998) e  breakouts (Lima et al., 1997) indicam que a tensão máxima 

horizontal é paralela à costa da Bacia Potiguar. Estudos mais recentes sobre o campo de 

tensões usando perfis de imagem microrresistiva confirmam a orientação e compressão 

máxima segundo a direção NW-SE na porção central e oeste da Bacia, que muda para a
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direção E-W na porção leste da Bacia (Figura 3) (Reis et al., 2013). Um regime de falha 

normal ocorre em profundidades inferiores a 2.000 m na supersequência pós-rifte 

(Formações Açu e Alagamar), passando para um regime normal-transcorrente em 

profundidades superiores a 2.500 m, correspondente a supersequência rifte (Formação 

Pendêcia). 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
Para a execução dos modelos numéricos apresentados neste trabalho foi utilizado 

o programa TECTOS 2D. Desenvolvido em uma colaboração entre a PUC-RJ e a Patrobras, 

o TECTOS 2D é um sistema computacional para modelagem numérica mecânica em 

geologia estrutural, pelo método dos elementos finitos. 

O Lajedo Soledade possui aproximadamente 1,0 km de comprimento por 1,3 km 

de largura. Os modelos foram criados no formato de mapa e possuem uma área 

aproximadamente 22% maior que a área real do lajedo, de forma a evitar que efeitos de borda 

do modelo afetassem os resultados obtidos. 

Foi utilizada uma malha triangular não-estruturada, na qual incerimos o 

arcabouço estrutural do lajedo. Esse arcabouço estrutural foi criado a partir das informações 

de comprimento e azimute de lineamentos estruturais, equivalentes no terreno a falhas e 

juntas, mapeados a partir de imagens GoogleEarth disponíveis (Figura 1). Posteriormente, 

utilizamos imagems adquiridas com um veículo aéreo não tripulado (VANT) da 

Universidade de DELFT, que forneceu cobertura em uma área de aproximadamente 800 m 

x 400 m para detalhamento do fraturamento e sua relação com o sistema cárstico na porção 

sul do Lajedo.
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Figura 1 – Mapa de localização do Lajedo Soledade, Formação Jandaíra, porção onshore da Bacia 

 

Potiguar com os lineamentos extraídos da imagem Google Earth. 
 

 
 

Consideramos para o arcabouço estrutural dos modelos apenas os lineamentos 

maiores que 15 m. Apesar de existir no lajedo um número razoável de estruturas menores 

que 15 m, entende-se que a exclusão dessas linhas nos modelos não acarretaria prejuízo para 

os resultados, uma vez que a ocorrência de zonas plastificadas nos modelos estaria já 

indicando a presença de fraturas menores associadas às estruturas maiores (falhas). Essa 

seleção também teve o efeito de tornar o modelo mais leve, reduzindo o tempo de 

processamento e facilitando a acuidade visual dos resultados gráficos. 

 
 

MODELAGEM DA DEFORMAÇÃO NO LAJEDO DE SOLEDADE 
 

 
 

Os modelos numéricos realizados nesse trabalho tiveram como dados de entrada, 

além do arcabouço estrutural, propriedades mecânicas da rocha carbonática não deformada,
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valores de resistência do material de preenchimento das fraturas, um modelo constitutivo 

eleito, um critério de ruptura e um campo de tensões prescrito. 

Toda a área dos modelos, a exceção dos lineamentos estruturais, é considerada 

rocha da Formação Jandaíra. Como não fizemos a caracterização faciológica do Lajedo 

Soledade, consideramos que apenas uma única litologia carbonática preenche o modelo. 

Também não existem ensaios de mecânica de rocha para as unidades da Formação Jandaíra 

de um modo geral. Assim, atribuiu-se propriedades mecânicas à rocha não deformada 

(Tabela 1) a partir de dados bibliográficos de rochas similares (Fjaer et al., 2008). 

Do ponto de vista mecânico, os lineamentos são representados nos modelos como 

descontinuidades, definidas por elementos de contato (Figura 2). Isso quer dizer que eles 

definem os planos de fraqueza no modelo, que acomodam a distribuição e acúmulo das 

tensões aplicadas e ao longo dos quais ocorrem as maiores deformações (plastificação) da 

malha. Considerou-se que esses planos estão preenchidos por um material qualquer, para 

conferir-lhes resistência à deformação. Foi atribuído a esse material propriedades como 

densidade (Rho = 2700 kg/m3), resistência à compressão (Kn = 1e06 Pa) e resistência ao 

cisalhamento (Ks = 1e04 Pa) (Tabela 2). 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Estrutura base do modelo numérico. Malha triangular base para o modelo numérico, 

com tensão efetiva aplicada nas bordas do modelo de 14 Mpa e com direção NW-SE. Vetores 

verdes indicam a orientação das tensões aplicadas na borda do modelo. Os números em azul são
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os elementos de contato na malha ao longo das descontinuidades que representam as fraturas. O 

retângulo vermelho indica em (a) indica a área correspondente ao zoom (b), onde é mostrado o 

refinamento da malha em torno das fraturas. 

 
 
 

Tabela 1 – Propriedades mecânicas das rochas usadas na modelagem. 
 

PROPRIEDADES MECÂNICA DA ROCHA 
 

Profundidade Superfície Até - 500 m 

Módulo de Young 25 GPa 25 GPa 

Poisson 0,15 0,15 

Coesão 5 MPa 8Mpa 

Ângulo de atrito interno 30º 30º 

Dilatância 0,12 0,12 

Coeficiente de Biot 1 1 

 

 

Tabela 2 – Propriedades mecânicas das fraturas usadas na modelagem. 
 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS 

FRATURAS 

Kn                                    1 e06
 

 

Ks                                     1 e04
 

 

Densidade                              2700 
 

 
 
 

Como modelo constitutivo, optamos pelo modelo elastoplástico, por 

considerarmos  que este  satisfaz  a necessidade  desse estudo  em  demonstrar, de forma 

simples, as relações entre tensões e deformação que possibilitem o prognóstico do 

aparecimento de zonas deformadas similares às zonas de falhas e juntas observadas no lajedo. 

Segundo Moraes  (2000) a reologia elastoplática é plenamente satisfátoria para modelos 

que visem contemplar a resposta de rochas rúpteis frente às altas taxas de deformação. Usou-

se como critério de ruptura o modelo de Mohr-Coulomb. 

Quanto a prescrição das tensões aplicadas ao modelo, considerou-se duas 

condições, ambas baseadas no trabalho de Reis et al. (2013), que apresentaram estudos mais 

recentes e completos sobre o estado de tenções atuais na Bacia Potiguar. Hoje, na Bacia 

Potiguar, entre as profundidades de 0,5 e 2,0 km, predomina um regime normal de tensões,
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onde a máxima tensão horizontal (Shmax) está orientada segundo uma direção NW-SE e 

apresenta um gradiente de 20 MPa/km. A partir desses dados, elaborou-se dois cenários de 

tensões, ou dois modelos: 

1. Tensões prescritas iguais ao estado de tensões atuais, considerando o lajedo em 

superfície. Esse modelo serviu para verificar se as condições atuais de tensão são 

suficientes para afetar mecânicamente as fraturas pré-existentes no lajedo. 

2. Estado de tensões prescritas iguais ao atual, considerando o lajedo a uma 

profundidade de aproximadamente -500 m. Considerou-se ser essa uma condição 

próxima das condições nas quais a Formação Jandaíra estaria submentida quando a 

permeabilidade das fraturas foi alterada pelas tensões atuantes naquele momento. 

Uma vez que os modelos foram construidos em perspectiva de mapa, não 

considerou-se a atuação da tensão vertical. Para simularmos a diferença de profundidades, 

trabalhou-se com a variação do valor atribuido à rocha intacta em superfície (Co = 5 MPa) 

e à profundidade de -500 m (Co = 8 MPa). 

Para atingir-se o valor médio de 20 MPa na região interna dos modelos, fez-se 

uma decomposição de tensões aplicadas às quatro bordas, aplicando uma tensão efetiva de 

14 MPa. Para obter-se uma orientação resultande NW-SE para o Shmax, aplicou-se a tensão 

de forma obliqua às laterias da área modelada (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DA MODELAGEM 
 

 
 

Das várias possibilidades de saída oferecidas pelo TECTOS, que permitem a 

visualização dos resultados de cada modelo, optou-se pelo Ratio of Failure by Stress (RFS). 

Esse parâmetro fornece a informação da proximidade da tensão acumulada no material ou 

nas descontinuidades mecânicas em relação ao limite de ruptura, dada pela envoltória de 

Mohr-Coulomb (Figura 3). Os valores de RFS iguais ou próximos a 1 indicam que a rocha 

está próxima de atingir a envoltória de Mohr, ou seja, a rocha está próxima de romper ou as 

fraturas pré-existentes estão próximas de serem reativadas. Valores mais próximos de zero, 

ou igual à zero, indicam que não existe risco de ruptura ou reativação.
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(Modificado de Moraes, 1995) 
 

 

Figura 3 – Limite de ruptura do material por Ratio of Failure by Stress (RFS) 
 

 
 
 

As Figuras 4 a 7 apresentam os resultados de RFS para os modelos nas condições 

de superfície (Figuras 4 e 5) e à profundidade de -500 m (Figuras 6 e 7). As figuras 

apresentam os resultados para os steps 1 a 4, sendo que o step 4 equivale à uma tensão efetiva 

acumulada aplicada na borda dos modelos de aproximadamente 5,6 MPa. Não exibe-se aqui 

os resultados para os demais steps (5 a 10) porque verificou-se, qualitativamente, que os 

valores de RFS até o Step 4 são suficientes para explicar a deformação observada no lajedo. 

A partir do step 5, a deformação resultante nos modelos seria maior do que aquela observada 

em campo e nas imagens de satélite e do VANT. 

 

As figuras 4 e 6 apresentam os resultados em mapa. As cores quentes, tendendo 

para o vermelho, indicam valores de RFS próximos de 1 (iminência de ruptura ou reativação). 

As cores frias, tendendo para o azul, indicam valores de RFS próximos de 0 (maior 

estabilidade e baixíssima possibilidade de ruptura ou reativação). 

 

As figuras 5 e 7 apresentam a distribuição de RFS ao longo de um perfil X-X’, 
 

para o step 4 de cada modelo.
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Figura 4 – Resultados de RFS para o modelo em condições de superfície -steps 1 a 4 
 

 
 

Figura 5 – Variação dos valores de RFS em função da distância - modelo para condições de 

superfície, step 2.
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Figura 6 – Resultados de RFS para o models em condições de profundidade iqual a -500 m – 
 

steps de 1 a 4. 
 

 
 

 
 
Figura 7 - Variação dos valores de RFS em função da distância para modelo - em condiçoes de 

profundide igual a -500 m, step 3.
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A análise dos resultados obtidos aponta que existe um processo de dilatância 

operando ao longo das fraturas observadas no Lajedo Soledade, como consequência do 

carregamento de tensões acumulado nesta rede estrutural. Essa conclusão é baseada no fato 

que os maiores valores de RFS concentram-se nas proximidades das fraturas (Figuras 4 e 6), 

sendo que os valores médios estão em torno de 0,6 e 0,8 (Figuras 5 e 7) e mais raramente 

chegam a 1 (ruptura efetiva do material). Ou seja, as fraturas estão criticamente estressadas 

e, localmente, na eminência da ruptura. 

 

Na eminência da ruptura ocorre o processo de dilatância, que causa o aumento 

do volume das fraturas e propicia um aumento relativo da permeabilidade, que por sua vez 

favorece a migração dos fluidos através desse espaço poroso secundário. A duração do tempo 

no qual ocorre esse acumulo de tensões depende do tempo necessário para a formação de 

uma nova fratura, uma fratura pré-existente concluir o seu movimento de reativação e se 

deslocar, ou parte do fluido acumulado na região migrar e a pressão de poros diminuir. Deste 

modo, a percolação de fluidos tende a se concentrar ao longo das fraturas dilatadas, tornando- 

as condutos preferenciais para a circulação de fluídos e, por conseguinte, concentrando ali a 

dissolução da rocha. 

 

Observou-se que o aumento dos valores de RFS ocorre preferencialmente em 

zonas do modelo onde existe terminação de fraturas, cruzamento de fratura e fraturas en 

echelon.Também observou-se que esse aumento de valores de RFS ocorre associado 

preferencialmente às fraturas de direção ENE/SWS e em menor proporção associado às 

fraturas de direção NE/SE. Isso está relacionado à direção das tensões aplicadas nas bordas 

dos modelos, que resultam em uma orientação NW-SE, que é compatível à direção da maior 

tensão horizontal atuante hoje na Bacia Potiguar. Assim, é natural que as fraturas com 

orientação mais favorável ao campo de tensões aplicado sejam mais sensíveis ao 

carregamento. 

 
 

IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DO CARSTE 
 

 
 

Como   foi   discutido   anteriormente,   a   predição   de   produtividade   em 

reservatórios carbonáticos é difícil de ser representada em modelos de reservatório, sendo
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ainda mais complexa em reservatórios carbonáticos fraturados. Na busca de compreender 

como a tensão influencia na criação de zonas favoráveis ao aumento da porosidade e da 

permeabilidade em consequência do fraturamento de carbonatos, comparou-se as 

informações de lineamentos estruturais obtidos das imagens de satélite e VANT na porção 

SE do Lajedo Soledade, com os resultados das modelagens com o TECTOS. 

A Figura 8 compara a imagem do VANT (à direita) com a mesma região 

no modelo numérico (à esquerda). Os polígonos amarelos indicam locais onde encontra- 

se correlação entre os resultados da modelagem com ocorrência de fraturamento  e 

dissolução no lajedo. 

 
 
 

 
 

Figura 8 – Comparação entre modelo numérico em superfície (B) e imagem do VANT (A). (A) área do 

modelo equivalente à área coberta pelas imagens do VANT; a linha branca indica a posição dos 

perfis X-X’ das Figuras 5 e 7. (B) Área do Lajedo Soledade com cobertura das imagens do VANT, 

com locais de detalhe do fraturamento e dissolução destacados pelos polígonos amarelos. 

 
 
 

Nesses polígonos verificamos coincidências entre o aumento dos valores 

de RFS com locais de interseção e terminações de fraturas. As zonas delimitadas pelo
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tracejado amarelo e vermelho são equivalentes às mesmas zonas no modelo numérico 

onde ocorre aumento nos valores de RFS, zonas preferenciais a ocorrência de dissolução 

do carbonato associada às fraturas. 

 

No Polígono 1 (Figura 9) o acumulo de RFS encontra-se na intercessão 

entre as falhas de direção 80° Az e 340° Az. É possível observar a intensidade da 

dissolução ao longo dessas fraturas. Na porção NE ocorre um aumento significativos dos 

valores de RFS que coincide com região de intensa dissolução dessas falhas. 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 9 – Encontro de um set de fraturas de direção 340º az e um set de fraturas com direção 
 

080º az. 
 

 
 
 
 
 
 

No Polígono 2 (Figura 10) a concentração da dissolução e os maiores valores 

de RFS ocorrem na interseção das fraturas de direção 80º Az e 240º Az, onde também 

ocorre aumento de dissolução.
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Figura 10 – Picos com aumento de RFS marcam encontro de fraturas dos sets 080º e 340º az. 
 

 
 

O polígono 3 (Figura 11) mostra que a concentração dos valores de RFS 

ocorre na terminação da fratura. A fratura de direção 80º Az apresenta alargamento em 

função da dissolução. A dissolução também ocorre ao longo da fratura de direção 40º Az 

e na forma de padrão dentrítico em toda a porção leste desta Figura.
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Figura 11 – Terminação de uma fratura com direção 080º az. Observa-se aumento da dissolução 

no cruzamento desta fratura com o set 340º az. Entretanto, os valores de RFS ocorrem na 

terminação da fratura 080º az. 

 
 

DISCUÇÃO E CONCLUSÕES 
 

 
 

A partir da análise comparativa dos resultados das modelagens numéricas 

executadas nesse trabalho, com as imagens Google Earth e VANT disponíveis para o 

Lajedo Soledade e informações de estudo de terreno, observamos que: 

 

1. O carste epigênico no Lajedo Soledade é mais intenso ao longo das fraturas que na 

rocha intacta, indicando que o processo de dissolução é estruturalmente controlado.
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2. O processo mecânico que provavelmente favoreceu a percolação de água meteórica 

através da rede de fraturas no lajedo Soledade é o de dilatância. Esse processo promove 

o aumento do volume das fraturas pré-existentes, quando essas estão na iminência da 

ruptura, dado o campo de tensões atuante. 

 

3. Nos modelos numéricos a ocorrência de dilatância é identificada pelo fator RFS (Ratio 

of Failure by Stress). 

 

4. A variação dos valores de RFS tende a um aumento significativo em locais do lajedo 

onde se localiza a terminação de fraturas, ocorre o cruzamento de fraturas, ou as fraturas 

apresentam padrão en echelon. Nesses locais, além do aumento dos valores de RFS nos 

modelos numéricos, observamos nas imagens e no terreno que ocorre a intensificação do 

processo de dissolução do carbonato. 

 

5. As grandes fraturas (falhas) que atravessam o Lajedo Soledade são suficientemente 

potentes para cortar várias sucessões de camadas da sequência carbonática. Essas 

diferentes camadas apresentam diferentes competências mecânicas e de suscetibilidade a 

dissolução. As diferentes competências mecânicas das camadas controlam a variação do 

desenvolvimento da zona de dano dessas falhas (zona fraturada subordinada à falha 

principal). Essa rede tridimensional de fraturas favorece a entrada de água meteórica por 

vários metros de profundidade na sequência carbonática, permitindo o controle estrutural 

do carste além da superfície. As diferentes suscetibilidades a dissolução das várias 

camadas cortadas verticalmente pelas fraturas, permitem a variação do desenvolvimento 

lateral do carste – camadas mais sensíveis são mais dissolvidas e o carste se desenvolve 

lateralmente, além da fratura; camadas mais resistentes permitem que o carste se 

desenvolva pouco lateralmente, não se estendendo muito além da fratura. 

 

Assim concluímos que o estudo do controle estrutural sobre o processo de 

carstificação é de importância fundamental para a modelagem e planejamento da produção 

em reservatórios carbonáticos, principalmente quando esses são fraturados. Esse controle 

é capaz de criar zonas de forte incremento do espaço permo-poroso nesses reservatórios, 

de forma concentrada ao logo da rede fraturas. Concluímos também que a modelagem 

numérica do comportamento mecânico das fraturas pré-existentes muito pode contribuir 

para a compreensão do desenvolvimento do carste estruturalmente controlado, podendo 

dar importantes subsídios para a predição da ocorrência de carste.
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6. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 
 
 

 
Como demonstrado no início deste estudo, as fraturas (juntas e falhas) são de 

grande interesse para exploração e produtividade de reservatório carbonáticos. Isso ocorre 

porque estas fraturas têm papel significativo no fluxo de fluido e elas podem funcionar como 

barreiras ou condutos, combinados através dos diferentes comportamentos da zona de falha. 

Na indústria de hidrocarbonetos, a explotação de reservatórios carbonáticos fraturados é uma 

tarefa desafiante. A complexidade dos padrões de faturamento torna difícil a previsão da 

distribuição da porosidade e permeabilidade desses reservatórios. 

 

Ao longo deste trabalho as informações compiladas da literatura e os resultados 

a partir da análise estrutural e da modelagem numérica contribuíram para um melhor 

entendimento de como a tensão influência o processo de dilatância das fraturas e, 

consequentemente, no processo de dissolução da carbonatos no Lajedo de Soledade. Este 

lajedo foi usado como análogo para reservatório carbonático fraturado. 

 

A partir dos dados estruturais coletados em campo eu identifiquei três estruturas 

principais; juntas distensionais, estilólitos e falhas. As juntas, assim como as falhas, 

apresentam direções preferenciais N-S, E-W, e NW-SE. Estes sets apresentam-se secos, 

preenchidas por recristalização de calcita ou limonita, brecha de colapso ou sedimentos finos. 

Os estilólitos tectônicos foram formados em um mesmo evento tectônico que as juntas 

distensionais de direção N-S. As falhas transcorrentes representam reativação do sistemas 

de juntas. 

 

A modelagem numérica é um bom método para a idetificação de zonas com 

maior acumulação de tensões, ou seja, locais onde a rocha está próximo a romper ou zonas 

onde pode haver uma reativação de fraturas pré-existentes.  Na eminência da ruptura, as 

fraturas entram em dilatância. A dilatância causa o aumento do volume das fraturas, 

criando uma zona de baixa pressão e propiciando um aumento da permeabilidade que 

favorece a migração dos fluidos através neste espaço. O aumento da permeabilidade nas 

zonas de dilatância formam caminhos preferenciais de migração de fluxo de fluido através 

desses espaços. A dilatância ocorre de forma mais acentuada nos picos de maior 

resistência da rocha e quando a deformação é mais difundida.
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De acordo com a modelagem numérica, a deformação observada na área de 

estudo apresenta uma distribuição de direções de fratura favorável para a criação de alta 

zonas de permeabilidade por dilatação com tensão a partir de 4 MPa. Este comportamento 

foi evidente em superfície em em profundidade de até 500 m. Através dos valores de ratio 

of failre by stress (RFS), eu identifiquei onde o fenomêno da dilatância está ocorrendo, e 

por conseguinte, onde a dissolução está sendo concentrada na rocha. 

 

A análise das imagens do VANT e da modelagem numérica indicam a existência 

de padrões no fraturamento que favorecem a dissolução e a formação do carste. A dissolução 

é mais acentuada em fraturas en echelon, terminações de fraturas, cruzamento/interconexões 

de fraturas, e padrões e mistos. Com base no modelo numérico e na imagem VANT observei 

que os altos valores de RFS são compatíveis com zonas de dissolução no Lajedo. Com base 

nos dados de campo eu identifiquei que a dissolução ocorre ao longo dos planos de fraturas 

e ao longo do acamamento do carbonato. 

 

Com base neste trabalho, pude concluir que o método numérico se apresenta 

de modo satisfatório para estudo desse tipo, uma vez que, mostra resultados  reais para 

zonas de maior carstificação/dissolução que permite a modelagem de grandes 

deformações. 

 

Tendo em vista os bons resultados que obti na realização deste trabalho, faz- 

se necessário, além de correlacionar a dissolução com as fraturas e a  tensão, associar 

esses dados com as fácies e a petrofísica dos carbonatos.
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APÊNDICES 
 

 
 

Apêndice 1 – Tabela utilizada para a geração do mapa de pontos das figuras utilizadas nesta 

dissertação. 

 

 
 

Figuras Feição Longitude Latitude 

Figura 4.4A JUNTA PADRÃO IRREGULAR -37.8279 -5.59244 

Figura 4.4B JUNTA PADRÃO IRREGULAR -37.8263 -5.59396 

Figura 4.5A JUNTAS EN ECHELON -37.8277 -5.59698 

Figura 4.5B JUNTAS PARALELAS -37.8273 -5.59477 

Figura 4.5C PREENCHIMENTO LIMONITA -37.8265 -5.59262 

Figura 4.5D JUNTAS EN ECHELON -37.8283 -5.59262 

Figura 4.6A JUNTAS PARALELAS -37.828 -5.58825 

Figura 4.6B BRECHA DE COLAPSO -37.8274 -5.59589 

Figura 4.6C SEDIMENTO INCOSOLIDADO -37.8284 -5.59262 

Figura 4.8 ESTILÓLITO -37.8273 -5.59079 

Figura 4.10A GRANDE FALHA -37.828 -5.58825 

Figura 4.10B GRANDE FALHA -37.8368 -5.58858 

Figura 4.11 PULL APART -37.8272 -5.59735 

Figura 4.12A PREENCHIMENTO CALCITA -37.8318 -5.59327 

Figura 4.12B PULL APART/CALCITA -37.8262 -5.59395 

Figura 4.12C BRECHA DE COLAPSO -37.827 -5.58994 

Figura 4.13 ESTRIA -37.8258 -5.5958 

Figura 4.10 DISSOLUÇÃO HORIZONTAL -37.8275 -5.59224 

Figura 4.11A DISSOLUÇÃO VERTICAL -37.8258 -5.59447 

Figura 4.11B MARMITAS -37.8274 -5.59589 

Figura 4.12C DOLINA -37.8274 -5.59228 
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Apêndice 2. Tabela com as coordenas iniciais e finais, e direção dos lineamentos extraídos do 
 

GoogleEarth para a geração dos modelos numéricos. 
 
 

 
Xi Yi Xf Yf Direction 

-37.82936954 -5.59643395 -37.82919760 -5.59664163 141.00 

-37.82912536 -5.59665053 -37.82887266 -5.59661385 82.00 

-37.82962197 -5.59660630 -37.82927874 -5.59669606 109.00 

-37.82962197 -5.59660630 -37.82927874 -5.59669606 108.00 

-37.82962197 -5.59660630 -37.82927874 -5.59669606 96.00 

-37.82914322 -5.59675006 -37.82880821 -5.59724684 146.00 

-37.82842802 -5.59776162 -37.82876295 -5.59731006 324.00 

-37.82842802 -5.59776162 -37.82876295 -5.59731006 322.00 

-37.82842802 -5.59776162 -37.82876295 -5.59731006 326.00 

-37.82842802 -5.59776162 -37.82876295 -5.59731006 322.00 

-37.82878105 -5.59728297 -37.82866373 -5.59726464 84.00 

-37.82904349 -5.59696693 -37.82945003 -5.59681398 290.00 

-37.82881790 -5.59691221 -37.82822911 -5.59791498 150.00 

-37.82883664 -5.59656855 -37.82820433 -5.59675723 97.00 

-37.82883664 -5.59656855 -37.82820433 -5.59675723 106.00 

-37.82883664 -5.59656855 -37.82820433 -5.59675723 116.00 

-37.82874685 -5.59632417 -37.82920748 -5.59621656 290.00 

-37.82874685 -5.59632417 -37.82920748 -5.59621656 283.00 

-37.82874685 -5.59632417 -37.82920748 -5.59621656 279.00 

-37.82886380 -5.59653243 -37.82892721 -5.59642402 330.00 

-37.82841125 -5.59711942 -37.82836634 -5.59700175 19.00 

-37.82830315 -5.59700163 -37.82817707 -5.59684762 39.00 

-37.82883659 -5.59659569 -37.82884538 -5.59671328 186.00 

-37.82672305 -5.59713414 -37.82739327 -5.59604108 332.00 

-37.82672305 -5.59713414 -37.82739327 -5.59604108 323.00 

-37.82672305 -5.59713414 -37.82739327 -5.59604108 313.00 

-37.82694103 -5.59647432 -37.82761957 -5.59573402 329.00 

-37.82694103 -5.59647432 -37.82761957 -5.59573402 315.00 

-37.82694103 -5.59647432 -37.82761957 -5.59573402 316.00 

-37.82741183 -5.59578787 -37.82848033 -5.59416198 319.00 

-37.82741183 -5.59578787 -37.82848033 -5.59416198 319.00 

-37.82741183 -5.59578787 -37.82848033 -5.59416198 328.00 

-37.82741183 -5.59578787 -37.82848033 -5.59416198 322.00 

-37.82741183 -5.59578787 -37.82848033 -5.59416198 328.00 
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-37.82741183 -5.59578787 -37.82848033 -5.59416198 330.00 

-37.82741183 -5.59578787 -37.82848033 -5.59416198 327.00 

-37.82741183 -5.59578787 -37.82848033 -5.59416198 330.00 

-37.82789177 -5.59504718 -37.82756696 -5.59495608 74.00 

-37.82780121 -5.59519171 -37.82750351 -5.59508258 69.00 

-37.82790947 -5.59522810 -37.82835162 -5.59532848 258.00 

-37.82798196 -5.59509258 -37.82840611 -5.59516578 259.00 

-37.82703462 -5.59481030 -37.82572654 -5.59434641 70.00 

-37.82647615 -5.59418511 -37.82552893 -5.59384857 71.00 

-37.82623270 -5.59403991 -37.82645028 -5.59357907 341.00 

-37.82623270 -5.59403991 -37.82645028 -5.59357907 327.00 

-37.82623270 -5.59403991 -37.82645028 -5.59357907 335.00 

-37.82623270 -5.59403991 -37.82645028 -5.59357907 342.00 

-37.82655883 -5.59347075 -37.82658647 -5.59319043 351.00 

-37.82655883 -5.59347075 -37.82658647 -5.59319043 354.00 

-37.82655883 -5.59347075 -37.82658647 -5.59319043 6.00 

-37.82645082 -5.59330774 -37.82654138 -5.59316320 326.00 

-37.82636067 -5.59324424 -37.82654151 -5.59309989 325.00 

-37.82636067 -5.59324424 -37.82654151 -5.59309989 298.00 

-37.82710033 -5.59354419 -37.82708287 -5.59324569 3.00 

-37.82664899 -5.59352520 -37.82684810 -5.59327235 318.00 

-37.82664899 -5.59352520 -37.82684810 -5.59327235 329.00 

-37.82699240 -5.59334500 -37.82680316 -5.59317277 43.00 

-37.82699240 -5.59334500 -37.82680316 -5.59317277 50.00 

-37.82669473 -5.59322682 -37.82676714 -5.59312748 323.00 

-37.82670399 -5.59310926 -37.82652389 -5.59288279 39.00 

-37.82644224 -5.59308160 -37.82653272 -5.59298230 318.00 

-37.82557426 -5.59374917 -37.82573811 -5.59307115 349.00 

-37.82557426 -5.59374917 -37.82573811 -5.59307115 353.00 

-37.82557426 -5.59374917 -37.82573811 -5.59307115 350.00 

-37.82557426 -5.59374917 -37.82573811 -5.59307115 338.00 

-37.82557426 -5.59374917 -37.82573811 -5.59307115 330.00 

-37.82576530 -5.59301694 -37.82545840 -5.59299823 87.00 

-37.82577444 -5.59296269 -37.82585603 -5.59279101 335.00 

-37.82574748 -5.59289932 -37.82561214 -5.59286287 75.00 

-37.82619857 -5.59304494 -37.82586477 -5.59293574 73.00 

-37.82677468 -5.59387819 -37.82677504 -5.59369730 359.00 

-37.82676613 -5.59363397 -37.82669408 -5.59355243 42.00 

-37.82689259 -5.59359805 -37.82677549 -5.59347119 41.00 
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-37.82720104 -5.59283892 -37.82738212 -5.59257699 326.00 

-37.82711134 -5.59254931 -37.82685868 -5.59249454 74.00 

-37.82711134 -5.59254931 -37.82685868 -5.59249454 90.00 

-37.82712963 -5.59243177 -37.82707586 -5.59223268 14.00 

-37.82768686 -5.59368104 -37.82766961 -5.59327399 355.00 

-37.82768686 -5.59368104 -37.82766961 -5.59327399 10.00 

-37.82792382 -5.59255094 -37.82778798 -5.59276773 148.00 

-37.82775118 -5.59311136 -37.82755303 -5.59288484 41.00 

-37.82594652 -5.59268265 -37.82609139 -5.59246587 326.00 

-37.82583859 -5.59248345 -37.82554118 -5.59222961 39.00 

-37.82583859 -5.59248345 -37.82554118 -5.59222961 57.00 

-37.82836468 -5.59330252 -37.82789589 -5.59297598 55.00 

-37.82829276 -5.59314862 -37.82814854 -5.59303979 54.00 

-37.82472667 -5.59325002 -37.82516896 -5.59327804 266.00 

-37.82479905 -5.59316876 -37.82517813 -5.59320570 265.00 

-37.82479020 -5.59307830 -37.82522356 -5.59306108 272.00 

-37.82530407 -5.59343207 -37.82554850 -5.59308886 325.00 

-37.82586531 -5.59266440 -37.82570283 -5.59265503 87.00 

-37.82562209 -5.59240162 -37.82541462 -5.59231980 69.00 

-37.82675923 -5.59256670 -37.82664218 -5.59241271 38.00 

-37.82812724 -5.59466777 -37.82780288 -5.59435057 45.00 

-37.82716111 -5.59475629 -37.82731458 -5.59475660 270.00 

-37.82631155 -5.59524300 -37.82653780 -5.59496307 321.00 

-37.82676289 -5.59526199 -37.82648334 -5.59510767 66.00 

-37.82676289 -5.59526199 -37.82648334 -5.59510767 50.00 

-37.82618612 -5.59476338 -37.82631277 -5.59462797 318.00 

-37.82875241 -5.59352941 -37.82924111 -5.59292439 319.00 

-37.82875241 -5.59352941 -37.82924111 -5.59292439 325.00 

-37.82875241 -5.59352941 -37.82924111 -5.59292439 320.00 

-37.82869960 -5.59285096 -37.82633595 -5.59205935 66.00 

-37.82869960 -5.59285096 -37.82633595 -5.59205935 76.00 

-37.82869960 -5.59285096 -37.82633595 -5.59205935 77.00 

-37.82869960 -5.59285096 -37.82633595 -5.59205935 87.00 

-37.82869960 -5.59285096 -37.82633595 -5.59205935 102.00 

-37.82729281 -5.59208840 -37.82561486 -5.59149715 71.00 

-37.82706866 -5.59131916 -37.82636491 -5.59111878 74.00 

-37.82747380 -5.59187169 -37.82766424 -5.59143793 342.00 

-37.82747380 -5.59187169 -37.82766424 -5.59143793 337.00 

-37.82747380 -5.59187169 -37.82766424 -5.59143793 331.00 
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-37.82601211 -5.59147985 -37.82628333 -5.59128142 306.00 

-37.82750124 -5.59169086 -37.82638253 -5.59133588 73.00 

-37.82675251 -5.59140898 -37.82668954 -5.59130032 31.00 

-37.82663537 -5.59130021 -37.82617524 -5.59116362 73.00 

-37.82763755 -5.59123890 -37.82703316 -5.59101158 70.00 

-37.82683468 -5.59094787 -37.82631123 -5.59087447 82.00 

-37.82778251 -5.59097690 -37.82706936 -5.59096643 99.00 

-37.82778251 -5.59097690 -37.82706936 -5.59096643 92.00 

-37.82778251 -5.59097690 -37.82706936 -5.59096643 90.00 

-37.82778251 -5.59097690 -37.82706936 -5.59096643 84.00 

-37.82778251 -5.59097690 -37.82706936 -5.59096643 76.00 

-37.82687100 -5.59083941 -37.82638365 -5.59077512 82.00 

-37.82805424 -5.59052521 -37.82655600 -5.59035941 102.00 

-37.82805424 -5.59052521 -37.82655600 -5.59035941 91.00 

-37.82805424 -5.59052521 -37.82655600 -5.59035941 91.00 

-37.82805424 -5.59052521 -37.82655600 -5.59035941 87.00 

-37.82805424 -5.59052521 -37.82655600 -5.59035941 78.00 

-37.82805424 -5.59052521 -37.82655600 -5.59035941 73.00 

-37.82805424 -5.59052521 -37.82655600 -5.59035941 63.00 

-37.82580444 -5.59149753 -37.82620257 -5.59103705 319.00 

-37.82884889 -5.59040922 -37.82564615 -5.58938983 72.00 

-37.82508150 -5.59186691 -37.82666546 -5.58978982 323.00 

-37.82522306 -5.58878299 -37.82719006 -5.58928438 256.00 

-37.82703694 -5.58911222 -37.82789390 -5.58943954 249.00 

-37.82850745 -5.58960357 -37.82743417 -5.58910397 65.00 

-37.82658634 -5.58872241 -37.82813856 -5.58897875 267.00 

-37.82658634 -5.58872241 -37.82813856 -5.58897875 260.00 

-37.82658634 -5.58872241 -37.82813856 -5.58897875 259.00 

-37.82672218 -5.58850561 -37.82744402 -5.58868794 255.00 

-37.82672218 -5.58850561 -37.82744402 -5.58868794 255.00 

-37.82672218 -5.58850561 -37.82744402 -5.58868794 257.00 

-37.82672218 -5.58850561 -37.82744402 -5.58868794 256.00 

-37.82807661 -5.58835455 -37.82778786 -5.58829067 74.00 

-37.82807661 -5.58835455 -37.82778786 -5.58829067 79.00 

-37.82807661 -5.58835455 -37.82778786 -5.58829067 81.00 

-37.82808578 -5.58828222 -37.82769774 -5.58820909 80.00 

-37.82808578 -5.58828222 -37.82769774 -5.58820909 78.00 

-37.82825633 -5.58877096 -37.82845553 -5.58847289 327.00 

-37.82717381 -5.58837989 -37.82725543 -5.58819011 337.00 
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-37.82755336 -5.58818166 -37.82696670 -5.58811718 84.00 

-37.82765280 -5.58810951 -37.82703921 -5.58797261 77.00 

-37.82728266 -5.58811781 -37.82729180 -5.58806356 343.00 

-37.82732809 -5.58797319 -37.82757298 -5.58739482 338.00 

-37.82686749 -5.58807176 -37.82656971 -5.58800785 78.00 

-37.82684073 -5.58790890 -37.82654289 -5.58787213 83.00 

-37.82723939 -5.58717709 -37.82740243 -5.58690608 330.00 

-37.82723974 -5.58700524 -37.82743016 -5.58658053 333.00 

-37.82723974 -5.58700524 -37.82743016 -5.58658053 339.00 

-37.82764552 -5.58723217 -37.82801779 -5.58615660 350.00 

-37.82764552 -5.58723217 -37.82801779 -5.58615660 342.00 

-37.82764552 -5.58723217 -37.82801779 -5.58615660 345.00 

-37.82764552 -5.58723217 -37.82801779 -5.58615660 345.00 

-37.82764552 -5.58723217 -37.82801779 -5.58615660 347.00 

-37.82764552 -5.58723217 -37.82801779 -5.58615660 336.00 

-37.82764552 -5.58723217 -37.82801779 -5.58615660 319.00 

-37.82734006 -5.58648990 -37.82753016 -5.58622799 319.00 

-37.82734006 -5.58648990 -37.82753016 -5.58622799 337.00 

-37.82748472 -5.58638165 -37.82769237 -5.58637302 272.00 

-37.82739450 -5.58635434 -37.82725006 -5.58635405 90.00 

-37.82735641 -5.58734917 -37.82761821 -5.58734969 270.00 

-37.82791620 -5.58730506 -37.82829595 -5.58700735 309.00 

-37.82766289 -5.58757589 -37.82779868 -5.58738623 323.00 

-37.82913584 -5.58683718 -37.82872056 -5.58684539 91.00 

-37.82920359 -5.58908941 -37.82953894 -5.58842078 331.00 

-37.82920359 -5.58908941 -37.82953894 -5.58842078 333.00 

-37.82920359 -5.58908941 -37.82953894 -5.58842078 335.00 

-37.82886999 -5.58888072 -37.83001980 -5.58720977 295.00 

-37.82886999 -5.58888072 -37.83001980 -5.58720977 306.00 

-37.82886999 -5.58888072 -37.83001980 -5.58720977 313.00 

-37.82886999 -5.58888072 -37.83001980 -5.58720977 328.00 

-37.82886999 -5.58888072 -37.83001980 -5.58720977 334.00 

-37.82886999 -5.58888072 -37.83001980 -5.58720977 336.00 

-37.82886999 -5.58888072 -37.83001980 -5.58720977 332.00 

-37.82886999 -5.58888072 -37.83001980 -5.58720977 345.00 

-37.83023674 -5.58706549 -37.83009327 -5.58657679 17.00 

-37.82956661 -5.58812237 -37.82944068 -5.58789600 28.00 

-37.82698904 -5.58596461 -37.82682685 -5.58581053 47.00 

-37.82680869 -5.58586476 -37.82608658 -5.58581810 87.00 
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-37.82638492 -5.58560162 -37.82595171 -5.58554649 83.00 

-37.82654736 -5.58562908 -37.82686337 -5.58560258 274.00 

-37.82894361 -5.58817539 -37.82888157 -5.58759642 7.00 

-37.82823085 -5.58796595 -37.82904451 -5.58737063 306.00 

-37.82867429 -5.58741511 -37.82928838 -5.58730780 286.00 

-37.82867429 -5.58741511 -37.82928838 -5.58730780 285.00 

-37.82867429 -5.58741511 -37.82928838 -5.58730780 271.00 

-37.82895206 -5.58846484 -37.82937845 -5.58740747 338.00 

-37.82936961 -5.58731701 -37.82955981 -5.58700083 329.00 

-37.82983029 -5.58717321 -37.83009288 -5.58677577 326.00 

-37.82976667 -5.58739015 -37.82978521 -5.58714599 356.00 

-37.82981174 -5.58742642 -37.83013780 -5.58688440 329.00 

-37.83021777 -5.58752672 -37.83020042 -5.58717395 3.00 

-37.83008120 -5.58811435 -37.83040794 -5.58722863 340.00 

-37.83055219 -5.58732841 -37.83034504 -5.58708379 41.00 

-37.82961254 -5.58772450 -37.82975753 -5.58744440 333.00 

-37.83069546 -5.58791659 -37.83085849 -5.58764558 330.00 

-37.83115699 -5.58734770 -37.83145569 -5.58695033 323.00 

-37.83058928 -5.58683103 -37.83029164 -5.58669477 66.00 

-37.82935223 -5.58697328 -37.82947960 -5.58647608 345.00 

-37.83144479 -5.58789095 -37.83158236 -5.58680587 353.00 

-37.83160955 -5.58675166 -37.83180874 -5.58645358 326.00 

-37.83119468 -5.58655185 -37.83171952 -5.58591977 320.00 

-37.83164664 -5.58625428 -37.83255953 -5.58569533 315.00 

-37.83164664 -5.58625428 -37.83255953 -5.58569533 303.00 

-37.83164664 -5.58625428 -37.83255953 -5.58569533 296.00 

-37.83164664 -5.58625428 -37.83255953 -5.58569533 297.00 

-37.83271928 -5.59163795 -37.83347213 -5.58983957 338.00 

-37.83283560 -5.59216277 -37.83366939 -5.59051831 333.00 

-37.83636186 -5.58937498 -37.83478224 -5.58927236 85.00 

-37.83636186 -5.58937498 -37.83478224 -5.58927236 83.00 

-37.83636186 -5.58937498 -37.83478224 -5.58927236 92.00 

-37.83534202 -5.58923729 -37.83569540 -5.58857774 333.00 

-37.83554962 -5.58925579 -37.83568553 -5.58900281 331.00 

-37.83569436 -5.58910232 -37.83599241 -5.58903056 283.00 

-37.83569436 -5.58910232 -37.83599241 -5.58903056 284.00 

-37.83561288 -5.58921974 -37.83610064 -5.58908504 311.00 

-37.83561288 -5.58921974 -37.83610064 -5.58908504 281.00 

-37.83561288 -5.58921974 -37.83610064 -5.58908504 280.00 
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-37.83561288 -5.58921974 -37.83610064 -5.58908504 284.00 

-37.83561288 -5.58921974 -37.83610064 -5.58908504 282.00 

-37.83578439 -5.58922913 -37.83609141 -5.58918451 278.00 

-37.83585650 -5.58928354 -37.83609129 -5.58924782 279.00 

-37.83612736 -5.58926598 -37.83637214 -5.58874188 335.00 

-37.83620913 -5.58900385 -37.83563146 -5.58895748 86.00 

-37.83558634 -5.58894835 -37.83629997 -5.58871461 295.00 

-37.83558634 -5.58894835 -37.83629997 -5.58871461 294.00 

-37.83558634 -5.58894835 -37.83629997 -5.58871461 284.00 

-37.83558634 -5.58894835 -37.83629997 -5.58871461 283.00 

-37.83558634 -5.58894835 -37.83629997 -5.58871461 280.00 

-37.83597463 -5.58889485 -37.83654375 -5.58869700 296.00 

-37.83597463 -5.58889485 -37.83654375 -5.58869700 292.00 

-37.83597463 -5.58889485 -37.83654375 -5.58869700 293.00 

-37.83597463 -5.58889485 -37.83654375 -5.58869700 273.00 

-37.83531642 -5.58848654 -37.83554286 -5.58810712 329.00 

-37.83579536 -5.58824329 -37.83602184 -5.58784577 330.00 

-37.83544295 -5.58841443 -37.83562386 -5.58823390 318.00 

-37.83544295 -5.58841443 -37.83562386 -5.58823390 312.00 

-37.83561469 -5.58830624 -37.83574116 -5.58826127 288.00 

-37.83621932 -5.58841597 -37.83647225 -5.58833507 287.00 

-37.83639105 -5.58830778 -37.83621999 -5.58807228 36.00 

-37.83648083 -5.58856121 -37.83662602 -5.58818162 338.00 

-37.83577665 -5.58857790 -37.83633653 -5.58848856 279.00 

-37.83623687 -5.58866926 -37.83641771 -5.58852490 323.00 

-37.83623687 -5.58866926 -37.83641771 -5.58852490 299.00 

-37.83668038 -5.58808224 -37.83684353 -5.58774791 335.00 

-37.83746590 -5.58802048 -37.83778316 -5.58736085 335.00 

-37.83800888 -5.58734321 -37.83773813 -5.58730649 82.00 

-37.83765711 -5.58718875 -37.83791067 -5.58679129 328.00 

-37.83297869 -5.59284139 -37.83323261 -5.59226305 336.00 

-37.83253830 -5.59185466 -37.83231266 -5.59182707 84.00 

-37.83209595 -5.59185378 -37.83228617 -5.59152855 330.00 

-37.83130942 -5.59242202 -37.83139112 -5.59219607 340.00 

-37.83139060 -5.59245836 -37.83190522 -5.59243225 273.00 

-37.83039642 -5.59303523 -37.83065039 -5.59242975 338.00 

-37.83105643 -5.59253005 -37.83065958 -5.59234837 77.00 

-37.83105643 -5.59253005 -37.83065958 -5.59234837 64.00 

-37.83105643 -5.59253005 -37.83065958 -5.59234837 52.00 
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-37.83039730 -5.59259205 -37.83075048 -5.59203199 328.00 

-37.83144928 -5.59472867 -37.83124517 -5.59295552 13.00 

-37.83144928 -5.59472867 -37.83124517 -5.59295552 14.00 

-37.83144928 -5.59472867 -37.83124517 -5.59295552 9.00 

-37.83144928 -5.59472867 -37.83124517 -5.59295552 4.00 

-37.83144928 -5.59472867 -37.83124517 -5.59295552 3.00 

-37.83144928 -5.59472867 -37.83124517 -5.59295552 2.00 

-37.83144928 -5.59472867 -37.83124517 -5.59295552 360.00 

-37.83091002 -5.59352466 -37.83119921 -5.59337148 298.00 

-37.83094440 -5.59439301 -37.83120681 -5.59408602 319.00 

-37.83108892 -5.59435712 -37.83124276 -5.59416749 321.00 

-37.82939519 -5.59261719 -37.82962159 -5.59225585 328.00 

-37.82939519 -5.59261719 -37.82962159 -5.59225585 333.00 

-37.82985618 -5.59231963 -37.82952249 -5.59215617 65.00 

-37.82936861 -5.59236388 -37.82965862 -5.59179465 333.00 

-37.82989008 -5.59343219 -37.83039032 -5.59156095 345.00 

-37.82942471 -5.59138718 -37.82928193 -5.59055479 9.00 

-37.82945079 -5.59189373 -37.82944223 -5.59165855 1.00 

-37.82921893 -5.59045518 -37.82914748 -5.59006612 11.00 

-37.82937353 -5.58988568 -37.82928424 -5.58938805 10.00 

-37.82903951 -5.58988501 -37.82930275 -5.58916197 340.00 

-37.82868942 -5.58888941 -37.82762446 -5.58874257 82.00 

-37.82731668 -5.58916705 -37.82741656 -5.58887782 341.00 

-37.82745283 -5.58879649 -37.82753455 -5.58856150 341.00 

-37.82962928 -5.58838479 -37.82991018 -5.58786076 331.00 

-37.82962928 -5.58838479 -37.82991018 -5.58786076 332.00 

-37.82957347 -5.58921678 -37.82979102 -5.58876498 335.00 

-37.82957347 -5.58921678 -37.82979102 -5.58876498 334.00 

-37.83055945 -5.58821479 -37.83001579 -5.58922670 152.00 

-37.83021449 -5.58918188 -37.83010591 -5.58930828 139.00 

-37.83698399 -5.58976514 -37.83721068 -5.58925909 336.00 

-37.83533224 -5.58961715 -37.83554946 -5.58933720 323.00 

-37.83551308 -5.58947279 -37.83583818 -5.58941917 279.00 

-37.83541356 -5.58958113 -37.83584704 -5.58950059 280.00 

-37.83563925 -5.58958158 -37.83599145 -5.58951896 281.00 

-37.83560305 -5.58962673 -37.83600940 -5.58957327 277.00 

-37.83519658 -5.58974350 -37.83602734 -5.58962757 278.00 

-37.83581054 -5.58969950 -37.83601819 -5.58969086 273.00 

-37.83516968 -5.58965300 -37.83539585 -5.58940925 341.00 
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-37.83516968 -5.58965300 -37.83539585 -5.58940925 314.00 

-37.83516968 -5.58965300 -37.83539585 -5.58940925 299.00 

-37.83609027 -5.58976336 -37.83609999 -5.58941064 358.00 

-37.83618072 -5.58967310 -37.83632566 -5.58942014 330.00 

-37.83682294 -5.58903220 -37.83700435 -5.58859842 337.00 

-37.83713955 -5.58870722 -37.83687840 -5.58838110 39.00 

-37.83488374 -5.58359255 -37.83555334 -5.58279795 319.00 

-37.83488374 -5.58359255 -37.83555334 -5.58279795 320.00 

-37.83488374 -5.58359255 -37.83555334 -5.58279795 319.00 

-37.83488374 -5.58359255 -37.83555334 -5.58279795 323.00 

-37.83464145 -5.58285946 -37.83504005 -5.58215477 331.00 

-37.83440454 -5.58397147 -37.83457660 -5.58370048 329.00 

-37.83396348 -5.58331939 -37.83425291 -5.58303958 314.00 

-37.83467729 -5.58299520 -37.83487638 -5.58275139 321.00 

-37.83485845 -5.58268804 -37.83522029 -5.58230888 299.00 

-37.83485845 -5.58268804 -37.83522029 -5.58230888 316.00 

-37.83485845 -5.58268804 -37.83522029 -5.58230888 323.00 

-37.83512098 -5.58231773 -37.83548284 -5.58192953 317.00 

-37.83535583 -5.58224584 -37.83571794 -5.58173101 319.00 

-37.83535583 -5.58224584 -37.83571794 -5.58173101 333.00 

-37.83294985 -5.59372771 -37.83248964 -5.59362730 73.00 

-37.83294985 -5.59372771 -37.83248964 -5.59362730 76.00 

-37.83294985 -5.59372771 -37.83248964 -5.59362730 93.00 

-37.83288598 -5.59407128 -37.83253416 -5.59394395 70.00 

-37.83245368 -5.59355487 -37.83212886 -5.59346378 75.00 

-37.83220805 -5.59450407 -37.83169407 -5.59420457 60.00 

-37.83225507 -5.59355448 -37.83201879 -5.59434089 164.00 

-37.83189277 -5.59415974 -37.83166778 -5.59380656 33.00 

-37.83233661 -5.59340993 -37.83244556 -5.59309358 340.00 

-37.83314930 -5.59330301 -37.83291487 -5.59315783 60.00 

-37.83267933 -5.59357341 -37.83297869 -5.59284139 338.00 

-37.83271630 -5.59313934 -37.83231939 -5.59298480 69.00 

-37.83203021 -5.59313798 -37.83181403 -5.59289334 54.00 

-37.83203021 -5.59313798 -37.83181403 -5.59289334 36.00 

-37.83203021 -5.59313798 -37.83181403 -5.59289334 35.00 

-37.83064687 -5.59420248 -37.83044886 -5.59390362 34.00 

-37.83160964 -5.59580530 -37.83213330 -5.59577921 274.00 

-37.83181742 -5.59573335 -37.83187270 -5.59517270 355.00 

-37.83176435 -5.59518153 -37.83192710 -5.59505523 308.00 
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-37.83288207 -5.59604299 -37.83310058 -5.59511183 347.00 

-37.83355434 -5.59390980 -37.83314850 -5.59371001 65.00 

-37.83338792 -5.59589024 -37.83435684 -5.58983228 351.00 

-37.83665809 -5.59022576 -37.83444726 -5.58976010 78.00 

-37.83682294 -5.58903220 -37.83634266 -5.58995380 153.00 

-37.83411543 -5.58865600 -37.83493055 -5.58731902 326.00 

-37.83411543 -5.58865600 -37.83493055 -5.58731902 328.00 

-37.83411543 -5.58865600 -37.83493055 -5.58731902 333.00 

-37.83163246 -5.58430062 -37.83195811 -5.58396662 316.00 

-37.83040053 -5.58641460 -37.83088977 -5.58552921 331.00 

-37.83195221 -5.58694228 -37.83238673 -5.58633715 325.00 

-37.83212300 -5.58731344 -37.83250357 -5.58659968 332.00 

-37.83102360 -5.58632540 -37.83205662 -5.58436477 333.00 

-37.83297699 -5.58458367 -37.83333929 -5.58397840 329.00 

-37.83326587 -5.58458425 -37.83349230 -5.58420482 329.00 

-37.82966196 -5.58101351 -37.82966245 -5.58076931 0.00 

-37.82990581 -5.58095973 -37.83005962 -5.58078819 319.00 

-37.82998743 -5.58076995 -37.83010509 -5.58061643 323.00 

-37.82962532 -5.58128478 -37.82983334 -5.58108621 315.00 

-37.82980572 -5.58135749 -37.82988747 -5.58110441 341.00 

-37.82974222 -5.58151112 -37.83002258 -5.58125843 312.00 

-37.83001339 -5.58133982 -37.83032030 -5.58134947 268.00 

-37.82987742 -5.58161993 -37.83043710 -5.58163009 264.00 

-37.82987742 -5.58161993 -37.83043710 -5.58163009 258.00 

-37.82987742 -5.58161993 -37.83043710 -5.58163009 276.00 

-37.82987742 -5.58161993 -37.83043710 -5.58163009 275.00 

-37.83089572 -5.58252641 -37.83085279 -5.58141384 5.00 

-37.83089572 -5.58252641 -37.83085279 -5.58141384 6.00 

-37.83089572 -5.58252641 -37.83085279 -5.58141384 357.00 

-37.83089572 -5.58252641 -37.83085279 -5.58141384 360.00 

-37.83097838 -5.58181205 -37.83130441 -5.58128812 328.00 

-37.82942454 -5.58237877 -37.83016477 -5.58238929 270.00 

-37.82978573 -5.58233427 -37.83011985 -5.58228066 280.00 

-37.82961426 -5.58230679 -37.83010192 -5.58221732 319.00 

-37.82961426 -5.58230679 -37.83010192 -5.58221732 272.00 

-37.82961426 -5.58230679 -37.83010192 -5.58221732 275.00 

-37.82985529 -5.58367300 -37.83024482 -5.58299544 331.00 

-37.82944093 -5.58321995 -37.82968539 -5.58285865 327.00 

-37.83018211 -5.58275111 -37.82958623 -5.58278610 93.00 
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-37.82982125 -5.58263281 -37.82951430 -5.58264124 92.00 

-37.82991174 -5.58252445 -37.82955965 -5.58253280 91.00 

-37.82987374 -5.58347406 -37.82939534 -5.58344597 87.00 

-37.82854528 -5.58419498 -37.82938655 -5.58332838 316.00 

-37.82841190 -5.58317268 -37.82875609 -5.58259451 330.00 

-37.82865625 -5.58286565 -37.82885487 -5.58285700 272.00 

-37.82858376 -5.58300117 -37.82880948 -5.58298353 274.00 

-37.83011626 -5.58408958 -37.82970208 -5.58354608 38.00 

-37.82969291 -5.58361841 -37.82937697 -5.58360874 88.00 

-37.82976471 -5.58382658 -37.82958420 -5.58380813 85.00 

-37.82930365 -5.58416031 -37.82952087 -5.58388036 322.00 

-37.82952975 -5.58395274 -37.82969221 -5.58397115 265.00 

-37.82942112 -5.58410628 -37.82959264 -5.58410662 271.00 

-37.82935774 -5.58419660 -37.82980012 -5.58417939 272.00 

-37.82930338 -5.58429598 -37.82957421 -5.58429652 270.00 

-37.83044233 -5.58354755 -37.83064161 -5.58320425 331.00 

-37.82973634 -5.58447774 -37.82947454 -5.58447721 89.00 

-37.83345684 -5.58387915 -37.83372843 -5.58349077 325.00 

-37.83395396 -5.58357262 -37.83450588 -5.58294059 319.00 

-37.83265616 -5.58704317 -37.83344420 -5.58570613 330.00 

-37.83255784 -5.58654552 -37.83305593 -5.58575058 328.00 

-37.83256769 -5.58612949 -37.83320146 -5.58519915 326.00 

-37.83308281 -5.58585013 -37.83332727 -5.58548883 326.00 

-37.83336385 -5.58525374 -37.83368985 -5.58473885 328.00 

-37.83281735 -5.58770374 -37.83333358 -5.58686362 328.00 

-37.83287237 -5.58726971 -37.83315308 -5.58683613 327.00 

-37.83055349 -5.59121758 -37.83205932 -5.58755752 338.00 

-37.82959695 -5.59102574 -37.82998839 -5.58938945 347.00 

-37.82895206 -5.58846484 -37.82866136 -5.58937776 162.00 

-37.83271722 -5.58811959 -37.83231795 -5.58915893 159.00 

-37.83261331 -5.59044385 -37.83313909 -5.58934145 335.00 

-37.83332127 -5.58851876 -37.83352986 -5.58803981 336.00 

-37.83129491 -5.58608173 -37.83175669 -5.58538622 326.00 

-37.83152984 -5.58597366 -37.83192800 -5.58549509 321.00 

-37.83235304 -5.58511606 -37.83278743 -5.58457425 321.00 

-37.82963243 -5.58680199 -37.83122931 -5.58274415 339.00 

-37.83086737 -5.58316852 -37.83069723 -5.58247175 14.00 

-37.83020207 -5.58634185 -37.83049210 -5.58576357 334.00 

-37.82557348 -5.58508446 -37.82635883 -5.58510412 269.00 
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-37.82566424 -5.58484044 -37.82650384 -5.58481498 272.00 

-37.82563800 -5.58441529 -37.82761511 -5.58436497 272.00 

-37.82877252 -5.59249836 -37.82932527 -5.59145934 332.00 

-37.83063424 -5.58692156 -37.83092398 -5.58648800 326.00 

-37.82615546 -5.58296015 -37.82642760 -5.58230044 338.00 

-37.82639780 -5.58366611 -37.82681302 -5.58368503 268.00 

-37.82629878 -5.58352120 -37.82731883 -5.58355037 268.00 

-37.82667804 -5.58346769 -37.82678686 -5.58322370 336.00 

-37.82635365 -5.58316857 -37.82714802 -5.58318825 269.00 

-37.82680511 -5.58312425 -37.82690491 -5.58287120 338.00 

-37.82628091 -5.58343072 -37.82639868 -5.58322293 331.00 

-37.82642601 -5.58309636 -37.82672492 -5.58259046 330.00 

-37.82555715 -5.58421615 -37.82621626 -5.58416320 275.00 

-37.82548436 -5.58450543 -37.82675731 -5.58446275 272.00 

-37.82633239 -5.58477846 -37.82633286 -5.58454330 359.00 

-37.82630623 -5.58431714 -37.82632570 -5.58360265 359.00 

-37.82633850 -5.58624370 -37.82670874 -5.58619017 278.00 

-37.82670852 -5.58629870 -37.82690775 -5.58598254 328.00 

-37.82615736 -5.58654181 -37.82655459 -5.58653355 271.00 

-37.82623900 -5.58634299 -37.82678047 -5.58643452 260.00 

-37.82596791 -5.58647812 -37.82624819 -5.58626161 309.00 

-37.82706685 -5.58769228 -37.82736463 -5.58775619 258.00 

-37.82759010 -5.58786518 -37.82801396 -5.58808309 243.00 

-37.82693902 -5.58841560 -37.82693947 -5.58818948 360.00 

-37.82937632 -5.58848377 -37.82933152 -5.58831184 16.00 

-37.83099706 -5.58605401 -37.83144987 -5.58533134 328.00 

-37.83078885 -5.58634302 -37.83094272 -5.58614434 323.00 

-37.83193633 -5.58584785 -37.83223498 -5.58546857 321.00 

-37.83299343 -5.58539772 -37.83250670 -5.58501688 52.00 

-37.83273991 -5.58577709 -37.83258691 -5.58554162 33.00 

-37.83325294 -5.58655594 -37.83315412 -5.58631154 21.00 

-37.83309118 -5.58618479 -37.83296515 -5.58600365 36.00 

-37.83288405 -5.58593113 -37.83281197 -5.58585863 43.00 

-37.83208890 -5.58630038 -37.83243284 -5.58584884 323.00 

-37.83259841 -5.58885197 -37.83307828 -5.58813840 326.00 

-37.83179778 -5.58743038 -37.83204240 -5.58698768 332.00 

-37.82782692 -5.58680743 -37.82833254 -5.58676322 274.00 

-37.82696188 -5.59507245 -37.82704352 -5.59487363 339.00 

-37.82710675 -5.59485567 -37.82711626 -5.59461149 359.00 
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-37.82505616 -5.59552086 -37.82569917 -5.59449107 328.00 

-37.82569885 -5.59465387 -37.82591580 -5.59450959 304.00 

-37.82488469 -5.59549339 -37.82504760 -5.59528569 321.00 

-37.82493024 -5.59528545 -37.82519269 -5.59496037 321.00 

-37.82586974 -5.59497078 -37.82565356 -5.59472614 41.00 

-37.82797347 -5.59482123 -37.82765736 -5.59489295 103.00 

-37.82692194 -5.59698982 -37.82739133 -5.59701789 267.00 

-37.82705638 -5.59747850 -37.82732768 -5.59724388 311.00 

-37.82582180 -5.59637259 -37.82550667 -5.59595591 37.00 

-37.82692027 -5.59783096 -37.82761568 -5.59768764 282.00 

-37.82768808 -5.59759734 -37.82799509 -5.59756178 276.00 

-37.82825661 -5.59770701 -37.82810330 -5.59762530 61.00 

-37.82859518 -5.59541941 -37.82887585 -5.59501296 325.00 

-37.82859461 -5.59570884 -37.82895639 -5.59536586 314.00 

-37.82852168 -5.59606143 -37.82902836 -5.59549263 319.00 

-37.83360969 -5.59331297 -37.83355610 -5.59302343 10.00 

-37.83360004 -5.59362951 -37.83347415 -5.59337601 27.00 

-37.83444888 -5.59350457 -37.83441347 -5.59315176 5.00 

-37.83534121 -5.59421182 -37.83456541 -5.59392086 69.00 

-37.83509675 -5.59457312 -37.83437510 -5.59429131 69.00 

-37.83545902 -5.59398594 -37.83497187 -5.59381313 71.00 

-37.83582250 -5.59278373 -37.83629277 -5.59235957 312.00 

-37.83477484 -5.59301681 -37.83477555 -5.59265503 359.00 

-37.83463043 -5.59299844 -37.83463987 -5.59279043 357.00 

-37.83461297 -5.59269993 -37.83478505 -5.59241989 329.00 

-37.83481281 -5.59207625 -37.83503920 -5.59172396 327.00 

-37.83471406 -5.59179567 -37.83521120 -5.59148010 302.00 

-37.83499352 -5.59199521 -37.83531017 -5.59165214 317.00 

-37.83439607 -5.59281708 -37.83473124 -5.59223889 330.00 

-37.83422500 -5.59259062 -37.83450507 -5.59248264 291.00 

-37.83424375 -5.59223792 -37.83467715 -5.59220260 274.00 

-37.83345792 -5.59245343 -37.83388252 -5.59230052 291.00 

-37.83326854 -5.59235356 -37.83355868 -5.59172102 336.00 

-37.83437438 -5.59009461 -37.83485307 -5.58997798 284.00 

-37.83435595 -5.59028451 -37.83499731 -5.59007776 288.00 

-37.83509663 -5.59006891 -37.83539454 -5.59006950 270.00 

-37.83476190 -5.59043003 -37.83525888 -5.59019586 295.00 

-37.83422379 -5.58863813 -37.83463947 -5.58843093 297.00 

-37.83543351 -5.58862244 -37.83583099 -5.58848756 290.00 
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-37.83500833 -5.58907383 -37.83540620 -5.58873997 310.00 

-37.83515257 -5.58917360 -37.83544195 -5.58892093 311.00 

-37.83479996 -5.58944424 -37.83500783 -5.58932708 299.00 

-37.83677882 -5.58851657 -37.83689624 -5.58848967 282.00 

-37.83753221 -5.58643780 -37.83776773 -5.58603126 331.00 

-37.83470216 -5.58868430 -37.83503763 -5.58795236 336.00 

-37.83471217 -5.58818687 -37.83485708 -5.58795200 329.00 

-37.83469367 -5.58841295 -37.83459503 -5.58807810 17.00 

-37.83655596 -5.58708708 -37.83647541 -5.58673418 13.00 

-37.83605149 -5.58654341 -37.83534804 -5.58618927 64.00 

-37.83491301 -5.58705669 -37.83546487 -5.58646084 317.00 

-37.83504013 -5.58668612 -37.83546515 -5.58631613 311.00 

-37.83483123 -5.58732787 -37.83542836 -5.58665975 318.00 

-37.83694682 -5.58573117 -37.83755226 -5.58542485 297.00 

-37.82622789 -5.59192347 -37.82583082 -5.59185032 80.00 

-37.82573139 -5.59191343 -37.82540640 -5.59191278 91.00 

-37.82670678 -5.59170736 -37.82637330 -5.59143535 51.00 

-37.82670793 -5.59112851 -37.82688875 -5.59099320 308.00 

-37.83537164 -5.59252054 -37.83608741 -5.59121050 331.00 

-37.83494207 -5.59518785 -37.83392259 -5.59486022 72.00 

-37.83458057 -5.59538611 -37.83385895 -5.59508621 67.00 

-37.83448089 -5.59557585 -37.83389449 -5.59537570 71.00 

-37.82831295 -5.59661273 -37.82856630 -5.59632381 319.00 

-37.82818666 -5.59656726 -37.82846707 -5.59628743 315.00 

-37.82850327 -5.59624228 -37.82853965 -5.59610669 343.00 

-37.82749128 -5.59669249 -37.82767239 -5.59641247 328.00 

-37.82727451 -5.59674632 -37.82746428 -5.59664721 299.00 

-37.82566770 -5.59668884 -37.82608382 -5.59626458 315.00 

-37.82578474 -5.59685188 -37.82620093 -5.59639144 318.00 

-37.82665987 -5.59712497 -37.82644400 -5.59672657 29.00 

-37.82638969 -5.59679882 -37.82623677 -5.59652718 29.00 

-37.82588400 -5.59687016 -37.82615546 -5.59655415 320.00 

-37.82502797 -5.59607253 -37.82545350 -5.59545835 325.00 

-37.82516400 -5.59576528 -37.82516432 -5.59560248 0.00 

-37.82528168 -5.59560272 -37.82514652 -5.59547582 47.00 

-37.82576000 -5.59567603 -37.82549856 -5.59549462 56.00 

-37.82550705 -5.59576597 -37.82538991 -5.59565720 49.00 

-37.82615790 -5.59533314 -37.82594174 -5.59507945 41.00 

-37.82558643 -5.59217543 -37.82531562 -5.59216585 88.00 
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-37.82622266 -5.59001505 -37.82576248 -5.58990560 77.00 

-37.82491238 -5.59066364 -37.82542934 -5.58946175 337.00 

-37.82556191 -5.59089106 -37.82506574 -5.59071822 71.00 

-37.82543587 -5.59071896 -37.82541869 -5.59027574 2.00 

-37.82521949 -5.59057381 -37.82508428 -5.59047405 55.00 

-37.82524672 -5.59050151 -37.82528323 -5.59030260 351.00 

-37.82509349 -5.59038362 -37.82521084 -5.59038386 268.00 

-37.82614992 -5.59027720 -37.82540995 -5.59013101 79.00 

-37.82603285 -5.59013225 -37.82532919 -5.58988664 71.00 

-37.82518163 -5.59145106 -37.82460414 -5.59131423 77.00 

-37.82481300 -5.59069962 -37.82434383 -5.59057206 75.00 

-37.82460429 -5.59124188 -37.82491238 -5.59066364 332.00 

-37.82522726 -5.59120695 -37.82479396 -5.59119703 89.00 

-37.82534738 -5.58982337 -37.82550084 -5.58982367 270.00 

-37.82634281 -5.58861338 -37.82571116 -5.58847645 78.00 

-37.82662987 -5.58952746 -37.82617868 -5.58943611 74.00 

-37.82662987 -5.58952746 -37.82617868 -5.58943611 82.00 

-37.82632404 -5.58897513 -37.82625247 -5.58864938 11.00 

-37.82611601 -5.58917370 -37.82546630 -5.58903673 79.00 

-37.82678230 -5.59005235 -37.82726057 -5.59014375 259.00 

-37.82775725 -5.59006334 -37.82831787 -5.58960319 309.00 

-37.82798364 -5.58971106 -37.82818262 -5.58952152 314.00 

-37.82823702 -5.58940405 -37.82847213 -5.58920554 310.00 

-37.82725266 -5.58958297 -37.82746983 -5.58933016 318.00 

-37.82581871 -5.58886558 -37.82591856 -5.58859445 341.00 

-37.82645154 -5.58841462 -37.82613594 -5.58823310 60.00 

-37.82630739 -5.58826962 -37.82650646 -5.58803486 320.00 

-37.83229210 -5.58397632 -37.83305357 -5.58237694 334.00 

-37.83206683 -5.58376785 -37.83238315 -5.58358759 300.00 

-37.83264534 -5.58338913 -37.83297962 -5.58325412 291.00 

-37.83259986 -5.58356088 -37.83278963 -5.58346177 297.00 

-37.83088171 -5.58504078 -37.83104492 -5.58467932 335.00 

-37.83091701 -5.58544786 -37.83106192 -5.58521299 329.00 

-37.83216180 -5.59506474 -37.83229804 -5.59464896 343.00 

-37.83216465 -5.58451875 -37.83317792 -5.58340827 318.00 

-37.83202821 -5.58503402 -37.83240837 -5.58452828 323.00 

-37.83260742 -5.58430256 -37.83335813 -5.58358048 314.00 

-37.83371815 -5.58412387 -37.83434246 -5.58341058 319.00 

-37.83444133 -5.58362785 -37.83479392 -5.58336626 307.00 
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Apêndice 3 – Tabela dos dados coletados em campo. 
 
 

 
X Y DIREÇÃO MERGULHO ESTRUTURA MOVIMENTO 

 

647830 
 

9385035 
 

N25 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

SINISTRAL 

 

647830 
 

9385035 
 

N20 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

SINISTRAL 

 

647830 
 

9385035 
 

N15 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

SINISTRAL 

647830 9385035 N82 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL DEXTRAL 

647830 9385035 N73 SUBVERTICAL FRATURA SINTÉTICA DEXTRAL 
 

647830 
 

9385035 
 

N30 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

 

647835 
 

9385027 
  

SUBVERTICAL 
GRANDE FALHA 

NORMAL 

 

 

647835 
 

9385027 
 

N87 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

DEXTRAL 

647844 9385028 N21 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO  

647844 9385028 N226 SUBVERTICAL GRANDE FALHA 

647844 9385028 N164 SUBVERTICAL FRATURA DO GRABEN 
 

647844 
 

9385028 
 

N260 
 

SUBVERTICAL 
FRATURAS 

ORTOGONAIS 
 

647844 
 

9385028 
 

N164 
 

SUBVERTICAL 
FRATURAS 

ORTOGONAIS 
 

629095 
 

9381581 
 

N163 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

 
 
 

DEXTRAL 
629095 9381581 N/S SUBVERTICAL SINTÉTICA 

629095 9381581 N10 SUBVERTICAL SINTÉTICA 

629095 9381581 N210 SUBVERTICAL ANTITÉTICA 

629095 9381581 N207 SUBVERTICAL FRATURA R 

629468 9381675 N355 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL 
 

 

DEXTRAL 629468 9381675 N/S SUBVERTICAL FRATURA R 

629468 9381675 N/S SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO 

629468 9381675 N/S SUBVERTICAL FRATURA  
 

 
SINISTRAL 

629468 9381675 N310 SUBVERTICAL SINTÉTICA 

629468 9381675 N5 SUBVERTICAL FRATURA 

629468 9381675 N310 SUBVERTICAL FRATURA R 

629468 9381675 N345 SUBVERTICAL FRATURA R 

629468 9381675 N/S SUBVERTICAL VEIO PRINCIPAL  

 
DEXTRAL 

629468 9381675 N5 SUBVERTICAL SINTÉTICA 

629468 9381675 N337 SUBVERTICAL ANTITÉTICA 

629468 9381675 N325 SUBVERTICAL FRATURA R 
 

629526 
 

9381654 
 

N350 
 

SUBVERTICAL 
JUNTAS PARALELAS 

ESCALONADAS 

 

629527 9381673 N155 80 FRATURA ABERTA SINISTRAL 
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629527 9381673 N130 SUBVERTICAL FRATURA R  

629527 9381673 N132 SUBVERTICAL FRATURA R 
 

629527 
 

9381673 
 

N165 
 

SUBVERTICAL 
FRATURA PARALELA A 

PRINICIPAL 
 

629484 
 

9381746 
 

N/S 
 

SUBVERTICAL 
JUNTAS PARALELAS 

ESCALONADAS 

629484 9381746 N100 SUBVERTICAL JUNTAS  

629457 9381738 N/S SUBVERTICAL JUNTAS  

629457 9381738 N280 SUBVERTICAL JUNTAS  

629457 9381738 L/W SUBVERTICAL JUNTA ABERTA  
 

629457 
 

9381738 
 

N5 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

629457 9381738 N358 SUBVERTICAL SINTÉTICA  

629457 9381738 N68 SUBVERTICAL VEIO  
 

629012 
 

9382149 
  REGIAO NÃO 

DEFORMADA 

 

629029 9382070 N70 SUBVERTICAL VEIO  

629029 9382070 N105 SUBVERTICAL FRATURA  

629053 9382031 N/S SUBVERTICAL JUNTA  

629053 9382031 N254 SUBVERTICAL JUNTA  

629053 9382031 N280 SUBVERTICAL VEIO SINISTRAL 

629095 9382018 N283 SUBVERTICAL FRATURA  

629095 9382018 N270 SUBVERTICAL JUNTA ESCALONADA  

629095 9382018 N283 SUBVERTICAL FRATURA  

629095 9382018 N240 SUBVERTICAL FRATURA R  

 

629095 
 

9382018 
 

N10 
 

SUBVERTICAL 
FRATURA 

PERPENDICULAR 

 

629093 9382016 N300 SUBVERTICAL JUNTA ESCALONADA  

629093 9382016 N280 SUBVERTICAL VEIO DE CALCITA DEXTRAL 

629093 9382016 N270 64S FRATURA  

629093 9382016 N145 SUBVERTICAL   

629093 9382016 N290 71N FRATURA ESCALONADA SINISTRAL 

629093 9382016 N300 63N FALHA  

629093 9382016 N30 SUBVERTICAL FRATURA R  

629117 9381960 N330 SUBVERTICAL FRATURA  

629117 9381960 N345 62S FRATURA  

629117 9381960 N351 62N FRATURA  

 

629119 
 

9382158 
  TUFA E PÉROLAS DE 

FERRO 

 

 

628967 
 

9382239 
  CALCÁRIO NÃO 

DEFORMADO 

 

628838 9382147 N280 SUBVERTICAL FALHA  

628838 9382147 N330 SUBVERTICAL GRANDE FALHA  

628838 9382147 N348 SUBVERTICAL FALHA  

628847 9382077 N200 SUBVERTICAL FRATURA  
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628847 9382077 N330 SUBVERTICAL FRATURA  

628847 9382077 N5 SUBVERTICAL FRATURA  

628847 9382077 N200 SUBVERTICAL FALHA  

628847 9382077 N330 SUBVERTICAL FRATURA  

DEXTRAL 
628847 9382077 N5 SUBVERTICAL SINTÉTICA 

628847 9382077 N275 SUBVERTICAL FRATURA  

628847 9382077 N270 SUBVERTICAL FRATURA  

628847 9382077 N143 SUBVERTICAL FRATURA R DEXTRAL 

628847 9382077 N279 SUBVERTICAL FRATURA SINISTRAL 

628847 9382077 N275 SUBVERTICAL FRATURA  

628847 9382077 N355 SUBVERTICAL FRATURA  

628847 9382040 N355 SUBVERTICAL FRATURA  

628847 9382040 N185 SUBVERTICAL FRATURA  

628920 9382135 N285 SUBVERTICAL FRATURA  

628959 9382132 N330 SUBVERTICAL FRATURA  

629811 9382182 N83 SUBVERTICAL FALHA  

629811 9382182 N83 SUBVERTICAL FALHA  

629811 9382182 N330 SUBVERTICAL FRATURA R  

629811 9382182 N350 49N FRATURA R  

629811 9382182 N140 SUBVERTICAL FALHA  

629811 9382182 N163 SUBVERTICAL FRATURA  

629811 9382182 N180 SUBVERTICAL FALHA  

629811 9382182 N/S SUBVERTICAL FALHA  

629811 9382182 N70 SUBVERTICAL FALHA  

629811 9382182 E/W SUBVERTICAL FALHA  

629811 9382182 N220 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL  

629811 9382182 N227 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL  

629811 9382182 N260 SUBVERTICAL FRATURA R  

629811 9382182 N250 N GRANDE FALHA  

629811 9382182 N250 SUBVERTICAL FRATURA  

629811 9382182 N325 SUBVERTICAL FRATURA  

629811 9382182 N85 SUBVERTICAL SINTÉTICA  

629811 9382182 N100 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO  

629811 9382182 N80 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO  

629811 9382182 N45 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO  

629811 9382182 N290 SUBVERTICAL FENDAS EN ECHELON  

629811 9382182 N305 SUBVERTICAL FENDAS EN ECHELON  
 

629811 
 

9382182 
 

N5 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

 
 
 
 

DEXTRAL 

 

629811 
 

9382182 
 

N290 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 
 

629811 
 

9382182 
 

N25 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 
 

629811 
 

9382182 
 

N5 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 
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629811 
 

9382182 
 

N5 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

629811 9382182 N25 SUBVERTICAL FRATURA R 

629811 9382182 N25 SUBVERTICAL FRATURA R 

629900 9382165 N335 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL  

 
DEXTRAL 

629900 9382165 N350 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL 

629900 9382165 N31 SUBVERTICAL FRATURA R 

629900 9382165 N343 SUBVERTICAL SINTÉTICA 

629850 9381959 N330 SUBVERTICAL FRATURA  

629850 9381959 N72 S FRATURA  

629850 9381959 N/S SUBVERTICAL FRATURA  

629850 9381959 N75 79N FALHA  

629850 9381959 N325 SUBVERTICAL FALHA  

629914 9381995 N/S SUBVERTICAL FRATURA  

629914 9381995 L/W 70S FRATURA  

629914 9381995 N310 N FRATURA  

629914 9381995 N74 SUBVERTICAL FRATURA  

629914 9381995 N75 SUBVERTICAL FRATURA  

629914 9381995 N345 SUBVERTICAL FRATURA  

629914 9381995 N335 SUBVERTICAL FRATURA  

629914 9381995 N76 68S FRATURA  

629914 9381995 N328 SUBVERTICAL FRATURA  

629832 9381939 N337 SUBVERTICAL VEIO  

629832 9381939 N224 SUBVERTICAL FRATURA R  

629832 9381939 N100 82 FRATURA PRINCIPAL  

629832 9381939 N5 SUBVERTICAL FRATURA  

629887 9381900 N347 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL 
 

 

SINISTRAL 629887 9381900 N345 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL 

629887 9381900 N328 SUBVERTICAL FRATURA R 

629887 9381900 N/S SUBVERTICAL FRATURA  

629887 9381900 N335 SUBVERTICAL FRATURA  

629887 9381900 N275 SUBVERTICAL FRATURA  

629887 9381900 N330 SUBVERTICAL FRATURA  

629887 9381900 N5 SUBVERTICAL FRATURA  

629887 9381900 N304 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO  

629887 9381900 N322 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO  

629887 9381900 N/S SUBVERTICAL JUNTA ESCALONADA  

629887 9381900 N5 SUBVERTICAL ESTILOLITO  

629887 9381900 N340 SUBVERTICAL GRANDE FALHA  

629877 9381914 N300 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO  

629877 9381914 N340 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL  

 
DEXTRAL 

629877 9381914 N355 SUBVERTICAL SINTÉTICA 

629877 9381914 N/S SUBVERTICAL FARTURA R 

629877 9381914 N315 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO 



81 
 

 

 
 
 
 

629877 9381914 N355 SUBVERTICAL FRATURA 
 

 

SINISTRAL 629877 9381914 N358 SUBVERTICAL FRATURA 

629877 9381914 N310 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO 

629693 9382362 N/S SUBVERTICAL FRATURA  

629693 9382362 E/W SUBVERTICAL FRATURA  

629791 9381698 N10 SUBVERTICAL FRATURA  

629791 9381698 N340 SUBVERTICAL FRATURA  

629791 9381698 N164 SUBVERTICAL JUNTAS PARALELAS 
 

 

DEXTRAL 629791 9381698 N235 SUBVERTICAL JUNTAS PARALELAS 

629791 9381698 N164 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO 

629820 9381718 N250 SUBVERTICAL GRANDE FALHA  

629820 9381718 N100 SUBVERTICAL FRATURA  

629820 9381718 N10 SUBVERTICAL FRATURA  

629820 9381718 N/S SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629820 9381718 N340 SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629820 9381718 N345 SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629820 9381718 N10 SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629820 9381718 N350 SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629820 9381718 N305 SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629820 9381718 N337 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO  

629820 9381718 N23 SUBVERTICAL JUNTA  

629820 9381718 N33 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO  

629871 9381727 N345 SUBVERTICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FALHA PRINCIPAL 

 

629871 9381727 N290 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N330 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N300 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N340 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N310 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N10 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N305 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N340 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N300 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N20 SUBVERTICAL  

629871 9381727 N345 SUBVERTICAL  

 

629904 
 

9381733 
 

N20 
 

SUBVERTICAL 
FRATURA 

ANASTOMOSADA 

 

629904 9381733 N235 SUBVERTICAL SINTÉTICA  

629904 9381733 N350 SUBVERTICAL ANTITÉTICA  

629904 9381733 N290 SUBVERTICAL FRATURA  

629932 9381729 N335 SUBVERTICAL FRATURA  

629932 9381729 N235 SUBVERTICAL FRATURA  

629932 9381729 N275 SUBVERTICAL SINTÉTICA  

629954 9381741 N345 SUBVERTICAL FRATURA  

629954 9381741 N325 SUBVERTICAL SINTÉTICA  
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629954 9381741 N70 SUBVERTICAL FRATURA  

629954 9381741 N153 SUBVERTICAL SINTÉTICA  

629954 9381741 N170 SUBVERTICAL FRATURA  

629954 9381741 N282 SUBVERTICAL FRATURA  

629974 9381698 N25 SUBVERTICAL  

VEIO PREENCHIDO POR 
CALCITA 

 

 
SINISTRAL 

629974 9381698 N15 SUBVERTICAL 

629974 9381698 N45 SUBVERTICAL 

629974 9381698 N90 SUBVERTICAL ESTILOLITO 
 

629974 
 

9381698 
 

N295 
 

SUBVERTICAL 
VEIO PREENCHIDO POR 

CALCITA 

 

SINISTRAL 

629974 9381698 N145 SUBVERTICAL FRATURA PRINCIPAL  

629974 9381698 N105 SUBVERTICAL  
 

 
SINTÉTICA 

 
 

 
SINISTRAL 

629974 9381698 N104 SUBVERTICAL 

629974 9381698 N100 SUBVERTICAL 

629974 9381698 N100 SUBVERTICAL 

629974 9381698 N95 SUBVERTICAL 

629974 9381698 N30 SUBVERTICAL VEIO PRINCIPAL  

629974 9381698 N300 SUBVERTICAL FRATURA R SINISTRAL 

629946 9381599 N45 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N190 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N210 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N250 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N100 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N105 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N105 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N/S SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N35 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N355 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N100 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO  

629946 9381599 N103 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTÔNICO  

629946 9381599 N105 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N335 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N350 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N3 SUBVERTICAL FRATURA  

629946 9381599 N95 SUBVERTICAL FRATURA  

629996 9381550 N70 SUBVERTICAL GRANDE FALHA  

629996 9381550 N70 SUBVERTICAL FRATURA  

629996 9381550 N110 SUBVERTICAL FRATURA  

629996 9381550 N60 SUBVERTICAL FRATURA  

629996 9381550 N65 SUBVERTICAL FRATURA  

630001 9381551 N15 SUBVERTICAL FRATURA  

 
SINISTRAL 

630001 9381551 N305 SUBVERTICAL FRATURA 

630001 9381551 N335 SUBVERTICAL FRATURA 

630001 9381551 N30 SUBVERTICAL FRATURA 
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630001 9381551 N22 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO  

629958 9381486 N50 SUBVERTICAL FRATURA  

629958 9381486 N44 SUBVERTICAL FRATURA  

629958 9381486 N38 SUBVERTICAL FRATURA  

629958 9381486 N70 SUBVERTICAL FRATURA  

629958 9381486 N34 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO  

929909 9381491 N210 SUBVERTICAL FRATURA  

929909 9381491 N210 SUBVERTICAL FRATURA  

929909 9381491 N180 SUBVERTICAL FRATURA  

929909 9381491 N210 SUBVERTICAL FRATURA  

929909 9381491 N290 SUBVERTICAL FRATURA  

929909 9381491 N210 SUBVERTICAL FRATURA  

929909 9381491 N305 SUBVERTICAL FRATURA  

929909 9381491 N175 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N60 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N350 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N5 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N310 79N FRATURA  

630057 9381461 N327 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N15 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N80 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N103 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N330 SUBVERTICAL FRATURA  

630057 9381461 N330 SUBVERTICAL JUNTAS PARALELAS  

630057 9381461 N77 SUBVERTICAL FALHA  

630057 9381461 N/S SUBVERTICAL FALHA  

630057 9381461 N300 60N SINTÉTICA  

SINISTRAL 
630057 9381461 N55 SUBVERTICAL FALHA 

630057 9381461 N145 SUBVERTICAL FALHA  

 
DEXTRAL 

630057 9381461 N190 SUBVERTICAL FALHA 

630057 9381461 N145 SUBVERTICAL FALHA 

630057 9381461 N40 SUBVERTICAL FALHA 

630107 9381424 N335 SUBVERTICAL FALHA 
 

 

SINISTRAL 630107 9381424 N310 SUBVERTICAL SINTÉTICA 

630107 9381424 N95 SUBVERTICAL SINTÉTICA 

630047 9381493 N35 SUBVERTICAL FRATURA  

DEXTRAL 
630047 9381493 N328 68N FRATURA 

630047 9381493 N25 SUBVERTICAL FRATURA  

DEXTRAL 
630047 9381493 N342 SUBVERTICAL FRATURA 

630047 9381493 N325 SUBVERTICAL FRATURA  

630047 9381493 N84 SUBVERTICAL FRATURA  

630024 9381493 N355 SUBVERTICAL FRATURA  

630024 9381493 N15 SUBVERTICAL FRATURA  

630024 9381493 N60 SUBVERTICAL FRATURA  
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629988 
 

9381485 
 

N270 
 

SUBVERTICAL 
FRATURA 

ANASTOMOSADA 

 

 

629988 
 

9381485 
 

N280 
 

SUBVERTICAL 
FRATURA 

ANASTOMOSADA 

 

629936 9381462 N330 SUBVERTICAL GRANDE FALHA  

629936 9381462 N30 SUBVERTICAL GRANDE FALHA  

629886 9381456 N265 SUBVERTICAL JUNTAS PARALELAS  

629886 9381456 N250 SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629886 9381456 N275 SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629886 9381456 N250 SUBVERTICAL JUNTAS EN ECHELON  

629886 9381456 N260 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO  

629886 9381456 N75 SUBVERTICAL FRATURA  

629886 9381456 N65 SUBVERTICAL FRATURA  

629886 9381456 N95 SUBVERTICAL FRATURA R  

629886 9381456 N75 SUBVERTICAL SINTÉTICA  

629886 9381456 N70 SUBVERTICAL FRATURA  

629886 9381456 N104 SUBVERTICAL FRATURA R  

629886 9381456 N40 SUBVERTICAL FRATURA R  

629886 9381456 N100 SUBVERTICAL FRATURA  

629886 9381456 N24 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO  

629886 9381456 N32 SUBVERTICAL ESTILOLITO TECTONICO  

629953 9381423 N70 SUBVERTICAL FRATURA  
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Apêndice 4 – Step 10 para o modelo em superfície. 
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Apêndice 5 – Step 10 para o modelo em profundidade. 
 

 


