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Resumo  

O presente trabalho foi realizado no açude Castanhão Estado do Ceara, que desde sua 

construção vem gerando tremores de terra de baixa magnitude que estão sendo registrado por 

sismógrafos tal fato este que motivou a pesquisa na área de estudo. O objetivo deste trabalho é 

investigar três áreas com grandes concentrações de epicentros nas proximidades da barragem do 

açude Castanhão. Os meios de investigação utilizados foram: sensoriamento remoto, mapeamento 

geológico e geofísico. Foram utilizadas imagens LANDSAT7 e SRTM para o processamento 

digital e extrações de lineamentos estruturais de modo manual e automatizado, que propiciou e 

realçou uma nova estrutura denominada de falha Michel Arthaud com orientação SE – NW.  

Durante o mapeamento geológico foi realizada descrição de afloramentos com medidas 

estruturais, registro fotográfico e coleta de amostras de rochas. O método geofísico utilizado foi o 

Time Domain Electromagnetic (TDEM) com a realização de perfis distribuídos nas três áreas com 

as maiores concentrações dos epicentros, sendo as aquisições regularmente espaçadas de 50 

metros para o os perfis de Curupatí (Nova Jaguaribara) e Alagamar (Jaguaretama) e 100 m para 

Nova Jaguaribara. Para o processamento dos dados de sensoriamento remoto foram utilizados os 

softwares Envi 4.5, Arcgis 9.3 e Geomática 2012, e para os dados geofísicos o Software IX1D. Os 

resultados foram diversos produtos do sensoriamento remoto, onde através delas, foram 

observadas diversas estruturas. Nas seções de resistividades aparentes os perfis mostram grande 

influência de zonas resistivas intercaladas com condutivas, onde estas podem indicar percolações 

de água nas fraturas das rochas. Conclui-se que os sismos existentes no Castanhão, ocorrem tanto 

por preenchimento das águas nas fraturas, como também por reativações de falhas, onde existe um 

forte aliamento dos epicentros sobre as principais estruturas geológicas identificadas pelas 

imagens de satélites e dados de campo.  



 

Abstract  

This work performed in the city of New Jaguaribara at Castanhão dyke, was motivated by 

the observation through seismographs of several earthquakes of low magnitude generated since 

the construction of the dyke in the mentioned area. The objective of this work was to investigate 

three areas with large concentrations of epicenters near the Castanhão dyke. The investigation was 

executed using: remote sensing, geological mapping and applied geophysics. Images of Landsat7 

and SRTM were used for a digital processing and extraction of structural lineaments both in 

manual and automated mode, which highlighted a new structure called Michel Arthaud fault, 

oriented SE - NW. During the geological mapping were realized description of outcrops, structural 

measures, photographic records and collecting of rock samples. The geophysical method used in 

this study was the Time Domain Electromagnetic (TDEM) method which was performed in three 

areas with the highest concentration of epicenters. The profiles were spaced 50 meters for the 

profiles of Curupatí (New Jaguaribara) and Alagamar (Jaguaretama), and 100 meters for New 

Jaguaribara. For the data processing the software’s Envi 4.5, Arcgis 9.3 and Geomatics 2012 were 

used, for geophysical data processing was used IX1D Software. The results and conclusions were 

the various processing of satellite images, and through them, several structures have been 

observed. In the pseudo-sections of apparent resistivity, we can observe a great influence of 

conductive zones associating the seismic events with the infiltration of fluids in the rock fractures.  

We can conclude that the earthquakes occurred in the Castanhão area may be associated to the 

water filling in the fractures. And also due to the reactivation of faults, where there is a strong 

alignment of the epicenters of the main geological structures identified by satellite images and 

field data. 

 

 

 

 





Integrações de dados geológicos, sensoriamento remoto e geofísico, na investigação sismogênica induzida 

nas adjacências do açude Castanhão-Ceará. 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

A Sismicidade Induzida por Reservatórios (SIR) tornou-se um tema bastante comum quando 

o assunto é construção de barragens ou enchimento de reservatórios que, portanto, podem gerar 

movimentos de blocos rochosos no interior da terra causando fenômenos sismogênicos em 

subsuperficie, que podem acarretar problemas para a sociedade. 

Neste contexto de SIR, o açude Castanhão que teve sua construção iniciada em 1995 com a 

Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH-CE) e o Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS), foi concluída em 2003 e tornou-se mais um exemplo na literatura 

de ocorrência de sismos induzidos. Os sismos induzidos que estão ocorrendo são de baixa 

magnitude (até 2,0mb), e sabe-se que boa parte dos sismos do Nordeste, ou mais precisamente na 

Província Borborema, ocorrem próximos aos grandes lineamentos de caráter transcorrente, mas isso 

não significa dizer que os abalos sísmicos provêm de uma ativação de tais estruturas geológicas, 

podendo os sismos estarem associados a outros mecanismos. Segundo FERREIRA (2008), estes 

tremores estão associados à percolação de água nas duas zonas de cisalhamento próximas ao 

Castanhão. São elas, a Zona de Cisalhamento Castanhão (ZCC), denominada por Camarão Júnior 

(2001), e a Zona de Cisalhamento de Jaguaribe (ZCJ), Silva & Rocha (2011) descreveram que os 

sismos nesta área ocorrem por preenchimentos de águas nas rochas fraturas e com falhas. 

O Castanhão é caracterizado tecnicamente como uma represa com a finalidade de reter 

grandes volumes d’água. Segundo DNCOS, a capacidade de armazenamento do Castanhão é de 

6.700.000.000 m³, o que o coloca como o maior açude para múltiplos usos da América Latina. 

Sozinho, ele tem 37% de toda a capacidade de armazenamento dos 8.000 reservatórios cearenses. 

Antes da construção do Castanhão, a maior barragem cearense era a de Orós, no município 

homônimo, que também é uma represa no Rio Jaguaribe, comportando pouco mais da metade da 

capacidade do Castanhão. 

A SIR é, portanto, um fenômeno dinâmico resultante da interação complexa das novas 

forças induzidas pelo lago, que passam a interferir sobre o regime de forças naturais previamente 

existentes no interior da terra como mostra a figura 1. Os registros mundiais de sismos induzidos de 

reservatório totalizam-se a 8 ocorrências com magnitude igual ou superior a 5,0 mb (mb=unidade de 

magnitude), dos quais 4 destes foram superior a 6 mb e alturas superiores a 100m (altura da 

barragem), como os de Xinfengkiang com 105m (China), Kariba com 128m (África), Kremasta 
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com 147 m, (Grécia) e Koyna (Índia), que em 1967 causou 200 mortes, 1500 feridos e severos 

danos às construções vizinhas e à própria estrutura da barragem (GUPTA, 2002). 

 

Figura 1: Seção vertical mostrando o comportamento da água nas fraturas de um lago inundado. Modificado de 

Veloso, (1992). 

As maiores magnitudes de sismos induzidos registradas no Brasil foram de 4,2 mb e 4,0 mb, 

ocorridas respectivamente em Porto Colômbia (MG) e Volta Grande (SP) em 24/02/74 e em Nova 

Ponte (MG) em 22/05/1988, sendo suas intensidades estimadas entre VI e VII na escala Mercalli 

Modificada. Conforme disposto em Teixeira et al. (2003), os efeitos descritos para um sismo de 

grau de intensidade VI são os seguintes: sismo sentido por todos; muitos se assustam e saem às 

ruas; janelas, louças quebradas; reboco fraco e construção de má qualidade racham. Os referidos 

autores relacionam os seguintes efeitos para um sismo de grau de intensidade VII: difícil manter-se 

em pé; objetos suspensos vibram; algumas trincas em construções normais; escorregamentos de 

barrancos arenosos. Todos os outros eventos de sismicidade induzida registrados no país 

apresentaram magnitudes inferiores a 4,0 mb e intensidades iguais ou inferiores a VI. 
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Durante o inicio do século XX, estudos de caráter geológico e geofísico vêm sendo 

desenvolvidos para fazer associações com a sismicidade do Nordeste e a geologia no intuito de 

descobrir se as mesmas estão relacionadas, ou seja, são estudos detalhados para investigar se os 

sismos estão associados às grandes descontinuidades como falhas e zonas de cisalhamentos.  

Os primeiros tremores registrados no açude Castanhão foram em 2003, assim, iniciaram-se 

os monitoramentos próximos à barragem, pois a maioria dos eventos SIR se manifesta em até 3 

anos após a cheia do lago, com ciclos repetitivos ao longo do tempo. A exceção é Carmo do Cajuru 

e Açu, onde os maiores eventos foram registrados apenas após 18 e 9 anos do enchimento, 

respectivamente. 

Desde 2011 os registros de sismicidade induzida nas proximidades do açude Castanhão 

motivaram o interesse do Laboratório de Geofísica de Prospecção e Sensoriamento Remoto 

(LGPSR) da Universidade Federal do Ceará (UFC) a realizar pesquisas geofísicas utilizando o 

método Eletromagnético no Domínio do Tempo (TDEM), próximo às regiões com maiores 

concentrações dos epicentros registrados pelos sismógrafos da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). 

O método geofísico eletromagnético TDEM apesar de ser um método limitado (em 

profundidade, potência e amperagem) é amplamente difundido em prospecção mineral e 

hidrogeologia, pois é capaz de medir variações de resistividade em subsuperficie, podendo assim, 

auxiliar no conhecimento da geologia estrutural e consequentemente mostrar, através do 

imageamento eletromagnético (pseudo-seção), prováveis zonas de baixa resistividade (zonas 

condutivas), que possam existir devido à percolação de água em fraturas, que poderão estar 

associadas aos hipocentros e às ocorrências dos sismos existentes próximos à barragem do açude 

Castanhão. 

1.2 Objetivos 

O Objetivo geral desta dissertação é investigar três áreas com diversos epicentros e 

magnitudes diferentes. Isto foi realizado através do estudo teórico da SIR (mecanismos geradores), 

processamento digital de imagens, levantamento geológico estrutural e da aquisição de dados 

geofísicos aplicando o método TDEM, próximo ao açude Castanhão. A aplicação do método 

TDEM no Castanhão teve por finalidade verificar a ocorrência de zonas de baixa resistividade, as 

quais podem indicar fraturas preenchidas por água nas Zonas de Cisalhamento como também nas 

rochas fraturadas e falhadas. 
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Objetivos Específicos 

• Realizar um levantamento bibliográfico sobre as principais ocorrências de SIR no mundo 

inteiro mostrando desde os primeiros registros até os mais recentes. 

• Utilizar dados de Sensoriamento Remoto disponíveis da NASA, e organizar um Sistema de 

Informações Geológicas (SIG). 

• Extrair e confeccionar mapas com estruturas geológicas através de imagens de satélites e 

com dados de campo. 

• Realizar reconhecimento geológico na escala de 1:100.000 ao longo das principais estruturas 

geológicas presentes na área e sobre os perfis geofísicos. 

• Realizar 3 (três) seções geoelétricas aplicando o método Eletromagnético no Domínio do 

Tempo, utilizando o equipamento TEM-FAST-48-HPC. 

• Detectar ocorrências de zonas de baixa resistividade e associar as mesmas com os dados de 

campo, correlacionando geologia e geofísica. 

• Gerar mapa geológico na mesma escala de mapeamento, mapa de lineamentos estruturais e 

pseudo-seção com os dados geofísicos de resistividade aparente. 

1.3 Justificativa 

A realização deste trabalho se justifica pelo fato de o Estado do Ceará possuir em seu 

território duas notáveis zonas de cisalhamento (Zona de Cisalhamento Sobral – Pedro II e Zona de 

Cisalhamento Senador Pompeu), que contribuem para destacar o Estado dentro da região de maior 

sismicidade do país, junto com o Rio Grande do Norte. Mesmo com registros frequentes de abalos 

sísmicos dentro de seu território, ainda são raras as pesquisas envolvendo geologia, geofísica e 

sismicidade no Ceará.  

Este estudo aumentará o leque de informações sobre a subsuperficie nas proximidades da 

barragem do açude Castanhão, contribuindo desta forma para o desenvolvimento técnico – 

científico. 

Os sismos induzidos podem ou não provocar danos materiais consideráveis, mas 

apresentaram efeitos macrossísmicos, sendo sentidos pela população. Com os abalos sísmicos 

existentes em torno da barragem, os moradores das cidades adjacentes ao Castanhão necessitam de 

uma explicação plausível e de fácil entendimento para que não venham a temer os fenômenos 

ocorrentes e, assim, terem noções dos fenômenos que ocorrem nesta região. 
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Esse estudo é recomendado pela necessidade de caracterizar os mecanismos atuantes da 

sismicidade induzida e seus riscos, com base em dados eletromagnéticos obtidos no local e nas 

áreas de influência da barragem do açude. O presente trabalho irá fornecer subsídios para uma 

melhor estimativa do risco sísmico e sua correlação com a geologia através de aplicações geofísicas 

nestas regiões. Com os abalos sísmicos existentes na porção setentrional do Nordeste, a população e 

suas autoridades necessitam de uma explicação plausível e de fácil entendimento, a exemplo da 

figura 2 sobre os fenômenos sismológicos. 

 

Figura 2. Figura  esquemática das ondas geradas por um abalo sísmico. (Adaptado da Defesa Civil do Ceará).  

Portanto, a estimativa do risco sísmico (fig. 2) se dará pela identificação das feições 

estruturais de falhas, fraturas, foliação e lineamentos estruturais que representam zonas favoráveis a 

sismicidade, onde a coleta destas informações resultará em diversos produtos cartográficos, que 

através de mapas de densidades de lineamentos (falhas+fraturas/m²), identificarão estas zonas 

sismogênicas, trazendo novas informações sobre os mecanismos tectônicos atuantes na área de 

estudo. 

1.4 Localização e acesso 

A área de estudo do presente trabalho está localizada na região da sub-bacia hidrográfica do 

médio Jaguaribe, abrangendo toda a circunvizinhança do açude Castanhão no Estado do Ceará. Na 

delimitação da área alvo deste trabalho procurou-se determinar um polígono que abrange todas as 

regiões com concentrações de epicentros próximos ao açude Castanhão, abrangendo uma área 

aproximada de cerca de 1.660 Km2, conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3: Mapa de localização com os epicentros destacando três áreas alvo (A, B e C) para a realização de perfis 
geofísicos. (Adaptado de Ferreira et al 2008). 

A demarcação do polígono com seus quatro vértices está na projeção cartográfica UTM com 

Datum WGS-84 na zona 24S, com as coordenadas dos vértices como mostradas na tabela 1. 

Coordenadas Longitude Latitude 

1 521339 9396965 

2 568784 9396965 

3 568784 9362126 

4 521339 9362126 

 

Tabela 1. Coordenadas cartográficas dos vértices da área de estudo com inicio no vértice superior esquerdo (1) e 
finalizando no vértice inferior esquerdo (4), na projeção UTM e datum WGS 84. 
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O açude Castanhão localiza-se nos municípios de Nova Jaguaribara, Jaguaretama e 

Jaguaribe. Estes municípios estão situados no Vale do Jaguaribe nas margens do rio Jaguaribe, 

distando em média de 283 quilômetros de Fortaleza, com uma área de aproximadamente 1.600 km2. 

Existem três sedes municipais próximas às margens do Rio Jaguaribe (Castanhão), que são 

acessadas através das rodovias BR-116 e CE-262, além de uma estrada municipal ligando-a ao 

município de Jaguaretama a Nova Jaguaribara. O açude Castanhão limita-se a norte com o 

município de Nova Jaguaribara, ao sul com Jaguaribe, a leste com Iracema e Alto Santo, e a oeste 

com Jaguaretama como mostra a figura 4. 

 

Figura 4: Mapa de localização da área de estudo situada no município de Nova Jaguaribara. 

O acesso para o Açude Castanhão pode ser realizado saindo-se de Fortaleza pela BR-116, 

em direção ao município de Jaguaribe. Chegando à localidade de Peixe Gordo, situada próximo à 

ponte sobre o rio Jaguaribe, passa-se a ponte seguindo pela BR-116, e uns 20 km percorridos entra-

se a esquerda na CE-138 em sentido ao município de Alto Santo.  O acesso que liga Fortaleza até 

Jaguaretama pode ser feito pela BR – 116 até a localidade de Cristais, entra-se a direita na CE – 138 

passando por São João do Uruarú e Morada Nova, ao chegar a Morada Nova, pega-se a CE – 371 

em sentido a Jaguaretama que também dá acesso até Nova Jaguaribara. 
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Figura 5 Mapa de acesso até Nova Jaguaribara com a seção do perfil 1 TDEM em torno do Castanhão. 

Outra opção é também, é seguir pela BR-116, e após a ponte sobre o Rio Jaguaribe, seguir 

aproximadamente 36 km, entra-se a direita para o acesso da CE-269 até a cidade de Nova 

Jaguaribara, adentrando na porção NNW da área de estudo (em preto). 

1.5 Aspectos fisiográficos 

• HIDROGRAFIA 

A sub-bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe, mostrada na figura 6, é uma das cinco sub-

bacias que compõem a Bacia do Rio Jaguaribe, as outras sub-bacias são: sub-bacia do baixo 

Jaguaribe, sub-bacia do alto Jaguaribe, sub-bacia do Banabuiú e sub-bacia do Salgado. A sub-bacia 

do médio Jaguaribe faz fronteira com todas as outras sub – bacias que compõem a bacia do rio 

Jaguaribe. Localiza-se na porção leste do Estado do Ceará e limita-se, em sua porção oriental, com 

o Estado do Rio Grande do Norte. O rio Jaguaribe é o principal rio desta Sub-bacia. Drena uma área 

de 10.335 km², e situa-se no trecho entre o açude Orós e a localidade Peixe Gordo, onde este rio 

cruza a rodovia BR 116, percorrendo um curso total de 171 km. Sua área equivale a 13% do 

território cearense. 
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Figura 6: Sub Bacia hidrográfica do médio Jaguaribe. (fonte IPECE). 

Neste trecho, o rio Jaguaribe possui como principais afluentes, pela margem direita, o rio 

Figueiredo e, pela margem esquerda, os riachos Manuel Dias Lopes e do Sangue. A sub-bacia do 

médio Jaguaribe drena 9 (nove) municípios integralmente: Alto Santo, Deputado Irapuan Pinheiro, 

Ererê, Iracema, Jaguaribe, Pereiro, Potiretama, São João do Jaguaribe, Solonópole e 07 (sete) 

parcialmente, Icó (40,15%), Jaguaribara (91,79%), Jaguaretama (58,12%), Limoeiro do Norte 

(1,15%) Milhã (56,44%), Orós (7,31%) e Tabuleiro do Norte (21,47%). 

• CLIMA 

Os índices pluviométricos anuais para a sub-bacia do médio Jaguaribe ficam em torno dos 

742,6mm. Segundo Instituto de Pesquisas do Ceará (IPECE) existem três tipos climáticos nessa 

sub-bacia como mostra a figura 7. O clima Tropical Quente Semi-árido proporciona uma 

temperatura média anual que gira em torno dos 26°C e 28°C. 
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Figura 7: Tipos climáticos da sub-bacia do médio Jaguaribe. (Baseado no mapa IPECE). 

 

• RELEVO 

De um modo geral, é possível identificar, nesta sub-bacia, três feições de relevo: as Planícies 

Fluviais, que são formas resultantes das deposições fluviais e representadas pelas vazantes e várzeas 

constituídas de terras planas que se estendem por ambas as margens dos rios; a Depressão Sertaneja, 

predominante na área, resultado de um acentuado processo erosivo, sob condições de clima semi – 

árido com relevo variando de suave a ondulado; e os Maciços Residuais, que se referem às serras 

cristalinas, predominando o relevo forte ondulado. Apresenta, portanto uma superfície de 

aplainamento conservada e moderadamente dissecada em colinas rasas e interflúvios tabulares com 

níveis altimétricos variando entre 200 m e 400 m. As variações de altitude são da ordem de 30 m a 

502 m, respectivamente, nos municípios de Limoeiro do Norte e Pereiro. 

a 
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Figura 8. Mapa hipsométrico da região Jaguaribana. (Baseado no mapa IPECE). 

• VEGETAÇÃO 

Os tipos predominantes de vegetação, mostrados na figura 9, são a Caatinga Arbustiva Aberta 

(maior área da bacia) e a Caatinga Arbustiva Densa, além da Mata Ciliar, bastante degradada, que 

margeia parte do leito do rio Jaguaribe. 

 

Figura 9: Unidades fitoecológicas da sub-bacia do médio Jaguaribe. (Baseado no mapa IPECE). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O método utilizado nesta pesquisa foi o resultado da união de quatro etapas principais, 

compreendendo: uma etapa preliminar contemplando a revisão bibliográfica relacionada ao tema 

SIR; segunda etapa foi o geoprocessamento; a terceira etapa foi o levantamento geológico e 

geofísico de campo, e uma última etapa laboratorial pós-campo. Neste capítulo será apresentada 

uma breve descrição das diferentes atividades executadas durante cada etapa que compôs esta 

dissertação, obedecendo a uma ordem cronológica. 

• Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica foi realizada para embasar este trabalho com assuntos relacionados 

com sismicidade, geofísica e geoprocessamento, sabendo-se que são ferramentas que auxiliam na 

base da pesquisa. Desta forma, boa parte dos trabalhos científicos iniciam-se com leituras das 

respectivas áreas para um breve conhecimento e consequentemente iniciar-se o trabalho desejado. 

O suporte conceitual à metodologia utilizada baseou-se em publicações de cunho 

científico, ou seja, artigos publicados em periódicos científicos, Relatórios de Graduação, 

Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado e livros específicos foram pesquisados com este 

propósito. Temas diversos foram analisados (com enfoque principal em estudos de casos 

envolvendo Sismicidade Induzida por Reservatório, como também estudos geoelétricos) 

compreendendo também: a fisiografia e a geologia da área de estudo, ao princípio de operação e 

aplicação de método geofísico eletromagnético TDEM, e ainda o tratamento e interpretação dos 

dados referentes, além de outros temas afins. Todos estes constituíram uma importante fonte de 

informação para o direcionamento dos trabalhos desta dissertação de mestrado. 

• Sensoriamento Remoto 

Neste trabalho o geoprocessamento teve uma grande utilidade para que fossem gerados os 

mapas de localização, vias de acesso, lineamentos estruturais e pontos da geofísica mais próximos 

possíveis aos epicentros da região do Castanhão. O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é 

uma ferramenta de grande importância para qualquer tipo de pesquisa geológico/geofísica, pois 

auxilia nas estratégias de campo como aquisição geofísica, via de acesso, feições estruturais, 

hidrologia, vegetação dentre outras observações extraídas a partir de imagens de satélites. 
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Para a realização deste método, utilizou-se a aquisição de imagens de satélites e de radar, 

fontes indispensáveis para o Geoprocessamento. Em função da grande importância que esta 

metodologia teve para a realização deste trabalhou, foi elaborado um capitulo a parte, descrevendo 

sobre os processos advindos dos softwares específicos para o SIG. 

• Etapa de campo 

A etapa de campo foi realizada em duas viagens à área envolvendo duas atividades 

principais: o levantamento geológico e o levantamento geofísico. O levantamento geológico foi 

realizado através de descrição de afloramentos, coleta de amostras, medidas de estruturas 

presentes dos afloramentos e registro fotográfico e cartográfico. O levantamento geofísico teve 

como objetivo adquirir dados utilizando o método TDEM ao longo de três perfis sobre áreas com 

grande concentração de epicentros registrados pelos sismógrafos da UFRN. Para a técnica 

eletromagnética foi utilizado o equipamento TEM-FAST-48-HPC, fabricado pela AEMR, capaz de 

medir a resistividade aparente da subsuperficie do terreno. 

• Etapa laboratorial (pós-campo)  

A etapa de laboratório pós-campo correspondeu ao tratamento e interpretação dos dados 

geofísicos e geológicos obtidos em campo, integrados aos dados extraídos das imagens de satélite. 

Para tanto, inicialmente foi feita a conversão dos mesmos para meio digital e, em seguida, foram 

realizados processamentos adequados de acordo com a natureza das informações adquiridas. Em 

paralelo, foi realizada a confecção da dissertação final referente a esta pesquisa. 
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3. TRABALHOS ANTERIORES SOBRE SISMICIDADE INDUZIDA 

Carder (1945) publicou o trabalho mais antigo, considerado pioneiro, relacionado a este 

tema. Este autor realizou uma investigação sísmica na área da Barragem Boulder (Estados 

Unidos) e avaliou a influência do carregamento do lago na atividade sísmica local, o trabalho 

deste autor foi baseado na construção de uma rede com quatro estações sismográficas, o trabalho 

contém uma descrição detalhada dos equipamentos utilizados, equipamentos auxiliares, 

laboratórios etc. Em seguida o autor trata da relação entre a carga no lago e atividade sísmica e 

mostra que existe uma relação entre o peso da água no Lago Mead e os terremotos registrados 

entre 1935 e 1944. Os primeiros schocks sentidos foram registrados em 1936 quase coincidentes 

com o pico de carga do lago naquele ano. Este autor também considerou o mecanismo de 

deformação crustal sobre carga e diz que o lago Mead é dividido, por um estreito, em duas 

grandes bacias Virgin Basin, maior e coberta pelo lago e Callvile Basin a área a norte e oeste da 

Callvile é composta de arenitos e calcário intensamente fraturados por outro lado rochas graníticas 

formam a maior parte das regiões montanhosas ao sul e sudeste. A partir dessas informações o 

autor concluiu que as falhas citadas anteriormente, possivelmente estavam cobertas por material 

detrítico e provavelmente permaneceram inertes por muito tempo, entretanto foram encontradas 

evidencias de que estas falhas passaram a ser reativadas devido ao peso do lago artificial criado na 

época e os epicentros foram detectados na área com a instalação de uma rede de sismógrafos. 

Gough & Gough (1970) publicaram um trabalho intitulado terremotos induzidos por carga 

no lago Cariba II (Zambania), devido ao fato de que o preenchimento do maior lago artificial do 

mundo, na época, foi acompanhada por uma considerável atividade sísmica. A pesquisa também 

se baseou na instalação de uma rede de três sismógrafos que permitiu localizar aproximadamente 

150 epicentros registrados durante os três anos de preenchimento do lago. A principal atividade 

foi observada entre junho e setembro de 1963, culminando na última semana de setembro, cinco 

semanas após o lago ter atingido seu nível máximo, ficando claro que o lago reativou algumas das 

falhas pré-existentes. 

Talwani (1997) publicou sobre a natureza da sismicidade induzida por reservatório e 

classificou como sismicidade inicial de terremotos, os que ocorrem logo após o enchimento da 

barragem que está relacionada à resposta poro elástica das rochas, que com o passar do tempo, há 

uma diminuição no número de terremotos, entretanto em alguns casos a região continua ativa por 

alguns anos. Sugeriu que essa atividade prolongada depende da frequência e amplitude das 

mudanças de nível do lago, dimensão do reservatório e propriedades hidrodinâmicas do substrato. 
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 Este autor também afirma que mudanças no nível do lago em grandes períodos, maiores 

que um ano, são mais provavelmente causadores de terremotos mais profundos e maiores do que 

em curtos períodos de variação no nível do lago. Segundo ele, os terremotos ocorrem em lagos 

onde as mudanças do nível do lago são comparáveis a uma fração da mínima profundidade da 

água, a sismicidade induzida pode ser observada tanto abaixo nas partes mais profundas do 

reservatório quanto nas suas vizinhanças. 

Camarão Junior (2001) pesquisou a tectônica rúptil e a sismicidade na área de inundação 

do açude Castanhão e implicação para o risco sísmico. Descreveu na área a ocorrência de 

sismititos, estruturas geológicas geradas por paleossísmos, em níveis conglomeráticos nos terraços 

fluviais do Rio Jaguaribe, que indicam a ocorrência de sismos com magnitude de 6.8 Ms, no 

mínimo, na região. Este autor afirmou que a região inundada pelo açude Castanhão já foi atingida 

por inúmeros abalos sísmicos no decorrer do tempo. Sendo assim, afirmou que esta região é 

predisposta a ser afetada por tremores de terra. 

Gupta (2002) publicou uma revisão dos trabalhos recentes sobre terremotos provocados 

por reservatórios de água artificiais com ênfase especial nos terremotos em KOYNA na Índia, pois 

este lugar continua a ser o lugar mais significante de ocorrência de terremotos causados por lagos 

artificiais. Durante a década de 90 dois eventos de grande magnitude foram lá registrados e 

inúmeros eventos menores; neste trabalho o autor trata da distribuição mundial dos eventos de SIR 

na Índia no Egito, na Tailândia e na Califórnia. Enumerou também as características e os 

mecanismos atuantes dos terremotos provocados por represamento. 

Do Nascimento et al (2004) publicou um trabalho sobre a evolução espaço-temporal da 

sismicidade induzida no reservatório Açu RN Brasil. A sismicidade foi registrada em oito 

sismógrafos durante um período de três anos (1994-1997). Os dados digitais mostrados no 

trabalho anteriormente citado mostraram que a maior parte da atividade sísmica está agrupada 

dentro de várias zonas bem definidas, que zonas individuais são ativadas por um curto período de 

tempo e que durante um período de dez anos de monitoramento não houve nenhuma correlação 

simples entre o nível do lago e as atividades sísmicas registradas. 

Ferreira et al (2008) estudou a sismicidade induzida no reservatório Castanhão, 

monitorando as atividades sísmicas desde 1998 usando uma estação digital ou analógica e durante 

alguns períodos utilizando uma rede com três estações. Os primeiros sismos provavelmente 

induzidos foram observados a partir de 2003. Quando o nível da água estava em 20 metros, em 



Fabiano Mota da Silva 

16 
 

2004, um período chuvoso rapidamente encheu o reservatório; após isso, ocorreu um aumento da 

atividade sísmica e vários micro-terremotos foram registrados. O trabalho citado anteriormente 

sugeriu que esta atividade foi devido a um aumento de poro pressão relacionada a uma resposta 

não drenada, classificando este grupo de micro terremotos como “sismicidade inicial”. Durante a 

pesquisa foi instalada uma rede com quatro estações analógicas na área para determinar a zona 

epicentral e pelo menos três áreas epicentrais sobre o reservatório foram detectadas. A análise 

espaço-temporal revelou que a sismicidade ocorre em grupos e que esses foram ativados em 

diferentes períodos; este trabalho também identificou quatro conjuntos de falhas sugerindo uma 

possível correlação entre as falhas e a sismicidade induzida observada. 

Nunes et al (2011) estudou a sismicidade induzida no reservatório Castanhão realizando 

monitoramento entre novembro de 2009 e dezembro de 2010. Utilizou uma rede com seis estações 

digitais de 6 componentes e durante o período de monitoramento registrou 526 sismos. Estes 

eventos mostraram-se aglomerados em três regiões e dentre os três aglomerados observados 

detalhou os estudos no aglomerado C e nele obteve a solução para o plano de falha NE com 

mergulho de 70°, sendo esta direção concordante com as estruturas observadas por Camarão 

(2001). O aglomerado C apresentou poucos sismos em novembro de 2009 vindo a ter uma maior 

atividade no mês posterior com eventos de profundidade de até 2 Km. 

Almeida (2011) em sua dissertação de mestrado realizou a caracterização geoelétrica na 

região de Bebedouro-SP por meio de sondagens eletromagnéticas no domínio do tempo (TDEM). 

Esta região apresentou surtos de sismos desde o ano de 2006, provavelmente devido a construção 

de poços profundos perfurados para captação de água subterrânea. Neste trabalho foram realizadas 

86 sondagens TDEM e 46 Sondagens Elétricas Verticais (SEV).  Estas sondagens TDEM foram 

capazes de mapear zonas fraturadas saturadas no interior da camada de basaltos da Formação 

Serra Geral que coincidem com a profundidade estimada para os hipocentros dos tremores da 

região de estudo. A análise dos dados adquiridos em anos diferentes mostrou que as zonas de 

fraturas no interior de basaltos estavam muito localizadas e que o caráter migratório da 

concentração de eventos sísmicos observados na região pode estar associado à redução de volume 

de água que preenche algumas das zonas de fraturas que preenche os basaltos. 

Silva. & Rocha (2011) estudaram os sismos induzidos na região de Nova Jaguaribara; no 

trabalho foram aplicados métodos de sensoriamento, mapeamento geológico e geofísico TDEM, 

os mesmos utilizados neste trabalho. Os autores realizaram composições simples em RGB 

utilizando imagens de satélites Lansat7 de 1999 com o intuito de verificar estruturas antes do 
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enchimento da barragem; tendo aplicados filtros direcionais, aumento de contraste e extrações 

manuais de lineamentos, que plotados em um diagrama de rosetas mostraram que a direção 

preferencial dos lineamentos está voltada para NE. No mapeamento geológico foram retiradas 

diversas atitudes das fraturas e foliações, em que se percebe a mesma orientação vista pelo 

sensoriamento remoto; no mapeamento geológico observaram quatro litologias presentes na área: 

migmatitos, gnaisees-migmatitos, gnaisses e granitos. Os dados geofísicos dos autores foram 

processados no software TEM-RES, que geraram pseudo-seção de resistividade aparente invertida, 

que mostram alguns pontos de percolação de água (zonas condutivas) nas rochas fraturadas. Como 

conclusão os mesmo relatam que o equipamento TEM-FAST 48 não investigou profundidades 

significativas, mas mostraram que em algumas sondagens obtiveram valores baixos de 

resistividade, podendo estar associados com as águas nas fraturas existentes. 

Os trabalhos citados anteriormente são apenas alguns dos mais notáveis estudos de caso 

sobre SIR; fora estes, são conhecidos vários outros estudos desse tipo de ocorrência no mundo 

todo. Ficando bem claro que as principais pesquisas relacionadas a este tema envolveram o 

reconhecimento geológico da área em questão, o monitoramento da atividade sísmica através de 

sismógrafos e pesquisas geofísicas para investigação de subsuperficie. Isto foi fundamental para 

guiar a escolha dos métodos de investigação que seriam utilizados na área do açude Castanhão.  
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4. GEOLOGIA REGIONAL 

4.1. Província Borborema 

A área de estudo está situada na Província Borborema (PB) Almeida et al.,(1977) que se 

originou a partir da convergência de terrenos com litologias variadas, que foram aglutinados 

durante o Paleoproterozóico e unidas aos Crátons Oeste - África, Amazônico e São Francisco-

Congo para formar o Supercontinente Atlântica. No Neoproterozóico, a atividade tectônica 

aumentou consideravelmente, o que provocou a junção de outros terrenos ao continente Atlântica 

para formar o Supercontinente Gondwana, do qual chegou a constituir sua parte mais ocidental. A 

complexidade tectônica passou por um processo tafrogenético, na época da ruptura continental 

que separou a América do Sul da África, resultando na implantação de Pangea e do atual Atlântico 

Sul (Fuck et al. 2008). 

Provavelmente este conjunto de cinturões de cisalhamento emparelhado teve extensão para 

o continente africano (Garoua-Patos, Pernambuco-Adamauoa), em tempos e montagem pré-

cretácicos, conforme já proposto por Trompette (1994), que chamou esta feição transcontinental. 

Segundo Schobenhaus & Brito Neves (2003) a Província Borborema é subdividida em três 

segmentos tectônicos fundamentais, limitados por importantes zonas de cisalhamento brasilianas 

aqui denominadas de Subprovíncia Setentrional, Subprovíncia da Zona Transversal ou Central e 

Subprovíncia Externa ou Meridional, as quais foram subdivididas em domínios, terrenos ou 

faixas, com base no patrimônio litoestratigráfico, feições estruturais, dados geocronológicos e 

assinaturas geofísicas. 

Geotectonicamente a área de estudo (fig 10) está inserida no embasamento Gnáissico – 

Migmatítico denominado complexo Jaguaretama, encaixante das Faixas Orós e Jaguaribe (Jardim 

de Sá, 1994) na porção setentrional da província, ao norte do lineamento de Patos, que é 

caracterizado pelas frequentes exposições de terrenos de alto grau de colagem com algumas 

rochas supracrustais de idade Paleoproterozóica, e algumas faixas supracrustais Neoproterozóicas 

de caráter residual. 
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Figura 10: Domínios tectônicos e as principais estruturas da Província Borborema destacando á área de 

trabalho (em preto) com as Zonas de cizalhamento: Sobral–Pedro II (SO), Senador Pompeu (SP), Orós–

Aiuaba (OR), Porto Alegre (PO), São Vicente (SV), Piauí–João Câmara (JC), Malta (MA), Serra do Caboclo 

(SC), Congo–Cruzeiro do Nordeste (CC), Serra da Jabitaca (SJ), Jatobá-Itaíba (JI), Macururé–Riacho Seco 

(MR), Belo Monte–Jeremoabo (BJ), São Miguel do Aleixo (SA) e Itaporanga (IA); Lineamentos: Patos (PA) e 

Pernambuco (PE); Nappes da Faixa Riacho do Pontal (RP). (adaptado de Vam Schmus e Brito Neves 2003). 
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4.2 Subprovíncia Setentrional 

É de interesse deste trabalho a Subprovíncia Setentrional, pois esta Subprovíncia 

compreende a porção da Província Borborema situada a norte do Lineamento Patos, aqui 

subdividida, de oeste para leste, nos Domínios Médio Coreaú, Ceará Central e Rio Grande do 

Norte (Schobenhaus & Brito Neves 2003), dentre estas subdivisões cabe destaque especial ao 

Domínio Rio grande do Norte em função de está inserido à área de estudo. 

Domínio Médio Coreaú: limitado pela Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II a sudeste 

(Lineamento Transbrasiliano), compreende rochas do embasamento gnáissico Paleoproterozóico 

juvenil formado ha 2,35 Ga (Fetter, 1999), sequências supra-crustais neoproterozóicas (Santos, 

1999), além de granitóides intrusivos (plutons de Meruoca e Mucambo) situados próximos aos 

litotipos vulcanosedimentares da Bacia de Jaibaras. 

Domínio Ceará Central: Alguns autores (Cavalcante, 1999; Fetter,1999; Brito Neves et 

al., 2000) consideram que a Zona de Cisalhamento Senador Pompeu estabelece o limite entre o 

Domínio Ceará Central (DCC) e o Domínio Rio Grande do Norte. Outros autores (ex. Arthaud et 

al., 1998) consideram que as Zonas de Cisalhamento de Orós e Aiuaba separam o Domínio Ceará 

Central do Domínio Orós-Jaguaribe. Porém neste trabalho será considerada a primeira definição 

citada, portanto o Domínio Ceará Central é delimitado a oeste pela Zona de Cisalhamento Sobral-

Pedro II e a leste pela Zona de Cisalhamento Senador Pompeu. O DCC apresenta um significativo 

núcleo de rochas arqueanas reunidas no Maciço de Tróia (Brito Neves, 1975; Fetter, 1999). O 

embasamento Paleproterozóico do DCC é constituído predominantemente por ortognaisses 

metamorfisados em condições de fácies anfibolito alto, por vezes migmatizados. Recobrindo parte 

do embasamento, ocorrem diversas sequências de rochas supracrustais essencialmente 

paraderivadas, principalmente pelíticas.  

Domínio Rio Grande do Norte: é limitado a sul pelo Lineamento de Patos e a noroeste 

pela Zona de Cisalhamento Senador Pompeu, caracteriza-se pela ocorrência do núcleo Arqueano 

mais antigo da Província Borborema representada pelo Maciço São José do Campestre (Dantas, 

1997; Dantas et al. 2004), por seqüências supra-crustais Paleoproterozóica da Faixa Orós-

Jaguaribe (Parente & Arthaud, 1995) e Neoproterozóicas da Faixa Dobrada Seridó, além da 

ocorrência de um extenso complexo gnáissico-migmatítico denominado de Complexo Caicó e 

grandes quantidades de corpos granitóides de idade Neoproterozóica. 
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4.3 Domínio Rio Grande do Norte 

Este domínio limita-se a oeste pela faixa Orós–Jaguaribe, possui uma interdigitação com o 

Grupo Seridó, e limita-se a leste com o Maciço São José do Campestre (Dantas, 2001). Na 

geometria regional destaca-se a oeste a zona de cisalhamento Orós e ao sul o Lineamento Patos. A 

leste e a norte, o domínio está encoberto pelas rochas sedimentares da Província Costeira e da 

Bacia do Apodi, respectivamente (Schobenhaus & Brito Neves 2003). A área de estudo está 

inserida neste domínio, mais especificamente inserida no complexo Jaguaretama. 

Maciço São José do Campestre 

O Maciço Arqueano São José do Campestre localiza-se na parte nordeste do Domínio Rio 

Grande do Norte, próximo à cidade de Natal, e é datado como um dos mais antigos segmentos de 

crosta continental da América do Sul (Dantas et al., 2004). Caracteriza-se por diferentes episódios 

de acresção e de magmatismo, refletidos por uma variedade de assembléias litológicas e blocos 

crustais distintos.  

Terreno Rio Piranhas  

 Este terreno representa o embasamento paleoproterozóico da Faixa Seridó. Segundo 

Jardim de Sá (1994), o contato entre o embasamento Rio Piranhas e as rochas supracrustais do 

Grupo Seridó é de não conformidade, demarcado em vários locais pela ocorrência de 

metaconglomerado polimítico basal, contendo seixos de rochas granito-gnáissicas do Complexo 

Caicó. É composto pelos complexos São Vicente e Caicó e pela Suíte Poço da Cruz, 

correspondente aos granitos segunda geração. 

Terreno Granjeiro  

Ocorre ao longo de uma faixa contínua relativamente estreita, de direção 

predominantemente E–W, que se inflete para SW– NE na sua porção mais a oeste. Limita-se ao 

sul pelo Lineamento Patos e ao norte, pela zona de cisalhamento Malta e com a Faixa Orós-

Jaguaribe e o terreno Rio Piranhas. Corresponde ao Complexo Granjeiro, composto por duas 

associações litoestratigráficas distintas. A mais antiga é representada por uma sequência 

supracrustal formada por metamáficas anfibolitizadas, tufos máficos, félsicos e rochas 

metaultramáficas associadas a gnaisse, xisto, rocha calcissilicática, metacalcário, quartzito, 

formação ferrífera bandada e metacherte, que caracterizam uma associação vulcanossedimentar 

com horizontes químico-exalativos, comuns em ambiente de crosta oceânica. Esse conjunto acha-
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se intrudido e localmente assimilado por ortognaisses de composição essencialmente tonalítica a 

granodiorítica, com raras porções trondhjemíticas, de idade 2,54 Ga U-Pb SHRIMP. 

Faixa Seridó 

O Grupo Seridó trata-se de uma grande sequência de rochas metassedimentares aflorantes 

no leste do Rio Grande do Norte, estruturadas durante a Orogênese Brasiliana. Compreendem as 

formações, da base para o topo, Jucurutu, Equador e Seridó. Segundo Jardim de Sá (1994), a 

evolução da Faixa Seridó iniciou-se a partir da deposição dos sedimentos das formações Jucurutu 

e Equador em um contexto extensional, provavelmente relacionado a um rifte intracontinental, e 

que teria progredido até a formação de uma margem passiva do “protocontinente Caicó” (domínio 

Rio Grande do Norte). 

Complexo Gnáissico-Migmatítico 

Parte do embasamento cristalino bastante abundante em toda porção nordeste da Província 

Borborema. Sua composição é essencialmente de ortognaisses tonalíticos a granodioríticos 

(sequências tipo TTG), geralmente metamorfisados sob condições do fácies anfibolito alto, 

apresentando graus variados de migmatização. Rochas metassedimentares não são muito comuns, 

exceto no domínio entre a Faixa Orós e a Zona de Cisalhamento Senador Pompeu. O Complexo 

Jaguaretama (CE) e o Complexo Caicó (RN) são representados por um conjunto de ortognaisses 

bandados e migmatitos de composição granodiorítica-tonalítica e granítica, onde se intercalam 

bandas de gnaisses anfibolíticos, anfibólioxistos, augen-gnaisses e raramente rochas 

calcissilicáticas (Dantas et al. 2004). 

Faixa Orós-Jaguaribe 

Segundo Schobenhaus & Brito Neves (2003) Esta faixa corresponde ao segmento crustal 

limitado pelas zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais Orós Oeste/ Aiuaba e Pereiro. Nesse 

terreno predomina a oeste um embasamento gnáissico-migmatítico (Complexo Jaguaretama), 

onde ocorrem ortognaisses de composição tonalítica a granodiorítica associados a restos de rochas 

paraderivadas de alto grau metamórfico e variável grau de migmatização. Estudos 

geocronológicos realizados por (Fetter et al 2003) determinaram para as rochas metaplutônicas 

idade de cristalização no intervalo de 2,21 a 1,98 Ga e idades entre 2,77 e 2,50 Ga, interpretadas 

como indicativas de um segmento de crosta retrabalhada, comportando-se como embasamento. 

Sobre esse embasamento, durante a tafrogênese Estateriana, desenvolveu-se um sistema de bacias 

tipo rifte ensiálicas. Esse sistema de bacias compõe-se de sequências metavulcanossedimentares 
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(Grupo Orós–Jaguaribe), com registros geocronológicos de vulcânicas entre 1,6 e 1,8 Ga (Jardim 

Sá, 1994).  

Neste sistema de riftes, as rochas metassedimentares clásticas, transformadas em gnaisses, 

xistos e quartzitos, estão com mármore localmente contendo depósitos de magnesita. As rochas 

metavulcânicas da unidade inferior têm caráter bimodal, com predomínio dos termos félsicos 

sobre os máficos. Estes riftes com sequências vulcanosedimentares recebem nomes informais de 

Orós, Jaguaribe, Peixe Gordo, Encanto, Oeste Potiguar, São José (Brito Neves et al. 2000 apud 

Schobenhaus & Brito Neves 2003) e são correlatos, neste trabalho, ao Grupo Orós–Jaguaribe 

(Jardim Sá, 1994; Cavalcante, 1999). 

Segundo Arthaud et al (1998) a Faixa Orós-Jaguaribe é de direção NNE e SSW e 

flexionando para E e W em seu setor Sul compreende duas unidades de rochas supra-crustais 

(Orós no oeste e Jaguaribe no Leste) separados por um embasamento gnáissico Paleoproterozóica. 

A faixa é limitada a leste pela zona de cisalhamento Porta Alegre e a oeste pela zona de 

cisalhamento Orós; a zona de cisalhamento Jaguaribe corta a faixa a leste.  

Os principais tipos de rocha pertencem a uma sequência metavulcanossedimentar 

associada com ortognaisses (Caby et al 1195). As rochas metassedimentares são principalmente 

xistos ricos em Al intercalados com uma estreita faixa de quartzitos, bem como lentes de mármore 

rico em Ca ou Mg, rochas calcissilicáticas, xistos carbonático e quartzitos.  

A ocorrência de camadas de Magnesita e gipso pseudomorfo indica um ambiente formador 

evaporítico (Parente et al 2004-a apoud Arthaud et al  2007). Rochas metavulcânicas 

dominantemente compreendem metariolito porfirítico, junto a meta riodacitos e meta dacitos; os 

metariolitos e tuffos félsicos comumente portam fenocristais de quartzo azulado. Na barragem 

Orós a principal camada quartzitica é delimitada em sua base por canais de meta arenito seixoso e 

restos no topo de metariolito porfiríticos. O granito ortognaisse é sub-alcalino em composição e 

mostra textura Rapakivi reliquiar. 

Esta associação de rocha é interpretada como formada em um rifte continental, os 

sedimentos foram depositados em uma crosta afinada, inicialmente estável, enquanto que as 

rochas vulcânicas e plutônicas são os resultados da fase ativa de rifteamento (Parente e Arthaud 

1995 apoud Arthaud et al 1995) 
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Idades U-Pb em Zircão de rochas metavulcânicas estão no intervalo de 1.75-1.8 Ga; uma 

amostra de ortognaisse foi datada em 1.6 Ga (Sá 1994 apoud Arthaud et al 1998); essas idades 

permitem correlação com eventos de afinamento crustal e rifteamento conhecido em outras áreas 

no Brasil Central-leste (o evento Espinhaço, Alkmin et al 1993 apoud Arthaud et al 1998), bem 

como na faixa Pan Africana no oeste da África (Caby & Andreopoulos-Renaud 1995 apoud 

Arthaud et al 1998). A foliação dentro da faixa é sub-vertical. Rochas metavulcânicas foram 

milonitizadas em um regime transpressivo dextral. O metamorfismo é localmente de fácies xisto 

verde (com mica + cloritoide) na parte central gradando para fácies anfibolito de baixa 

temperatura (estaurolita, andaluzita biotita e granada) aumentando em direção ao norte para 

anfibolito de alta temperatura e fácies granulito no setor norte da Faixa Orós Jaguaribe. 

A evolução metamórfica e estrutural brasiliana da faixa e suas características diferem 

completamente dos gnaisses e migmatitos expostos ao leste da zona de cisalhamento Porto alegre 

e a oeste da zona de cisalhamento Orós. Estas rochas não representam o embasamento original 

afetado pelo rifte Estateriano, e foram trazidas para a posição atual delas devido ao deslocamento 

ao longo de grandes zonas de cisalhamento de deslizamento dextral, provavelmente nucleadas em 

falhas normais precursoras que limitaram o rifte 

Granitóides Brasilianos 

Manifestações graníticas na Província Borborema perfazem cerca de 30% de seu território. 

O referido domínio é cortejado por intenso volume de suítes granitóides Neoproterozóicas, que 

constituem corpos de dimensões alongadas, tendo como encaixantes litotipos de diversas 

unidades. Apresentam relações de contato magmático-intrusivas e/ou controlada por zonas de 

cisalhamentos (Cavalcante, 1999). Brito Neves et al. (2003) sugerem três estágios para formação 

de rochas graníticas na Província Borborema. Dois estágios com intervalos entre 650 a 625 Ma e 

580 a 570 Ma são assinalados como importantes marcadores de formação de granitos 

acrescionários e um terceiro intervalo entre 545 e 520 Ma, corresponde a granitos vinculados a 

processos intrusivos ou intraplaca. 
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5. SENSORIAMENTO REMOTO 

Segundo Moreira (2005), a definição corresponde a “a técnicas matemáticas e 

computacionais para tratar os dados obtidos dos objetos ou fenômenos geograficamente 

identificados ou extrair informações desses objetos ou fenômenos, quando eles são observados por 

um sistema sensor”. 

Para a realização dos procedimentos de imagens de satélites foram utilizados os softwares 

ENVI 4.5, GEOMATICA 2012 e ArcGis 9.3, que são programas específicos para tais trabalhos de 

geoprocessamento.  

Foram adquiridas imagens de satélites Landsat7 oriundas do Global Land Cover Facility 

(GLFC by NASA), do ano de 1999, para facilitar as extrações das estruturas que hoje estão 

emersas (sob as águas) pelo açude Castanhão. A origem deste satélite decorreu do programa ao 

mesmo nome do satélite (Landsat), administrado pela NASA e lançado em Abril de 1999 

composta por 8 bandas espectrais. 

 

Tabela 2: Limites dos comprimentos de ondas (µ) para as respectivas bandas Landsat7. 

Para auxiliar nas informações estruturais foi utilizando também uma imagem de radar 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), que foi um programa da NASA no ano de 2000, com 

a finalidade de obter o modelo digital do terreno do globo terrestre, esta imagem foi adquirida do 

banco de dados geomorfométricos do Brasil (Projeto Topodata), que otimizaram as imagens do 

Brasil para uma resolução de 30m e que serviram para a realização do modelo digital de terreno. 

5.1 Pré-Processamento 

 Em função das características de aquisição e formas de registro, as imagens de satélite 

estão sujeitas a uma série de degradações do sinal detectado pelo sensor. Para Crósta (1992), estas 

interferências podem ser decorrentes de vários fatores: desajustes de calibração dos detectores; 

funcionamento ruim “esporádico” dos sensores; problemas na transmissão, recepção e registro dos 

dados; interferências na radiância por efeitos atmosféricos; distorções nas formas dos pixels 

causados por variações da altitude do satélite, ou pela própria configuração da geometria de 

imageamento. Defeitos geométricos e ruídos não foram observados e uma vez que não se iria 

trabalhar a fundo a parte espectral, não foi aplicado nenhum processo de correção atmosférica às 
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imagens LANDSAT, isso devido às imagens já serem ortorretificadas e terem seu posicionamento 

geográfico corrigido. 

Por fim, as imagens LANDSAT, foram importadas para o software ENVI, e 

consequentemente foi realizada a montagem de uma imagem multi-banda (merge), contendo as as 

bandas utilizadas neste trabalho (1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8). O processo de importação também foi 

aplicado sobre a imagem SRTM a ser utilizada para a geração de um modelo 3-D da área em 

estudo. 

• Correção geométrica (Georreferenciamento) 

Para confecções de mapas básico de campo, que possibilitasse a visibilidade das vias de 

acesso, como também os locais a serem realizados os perfis TDEM, foi obtido o recorte de 

imagem GeoEye no Software Google Earth, pois este disponibiliza mosaicos de imagens de 

satélites com alta resolução espacial, facilitando a extração de estradas e locais favoráveis para a 

geofísica. De posse do recorte da área selecionada no Google Earth, foi realizada a correção 

geométrica (georrefenciamento), para que o recorte estivesse dentro dos padrões do SIG das 

imagens LANDSAT7 (Fig.11). 

 

Figura 11. Recorte da imagem GeoEye (Google Earth) e posteriormente, georreferenciado tendo como base a 

banda 8 da LANDSAT7. 
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A utilização de recortes de imagens no Google Earth auxiliou com as extrações de vias de 

acesso devido ao fato da mesma possuir uma boa resolução espacial, fator este importante para a 

sua utilização neste trabalho e que fôra georreferenciada pela banda 8, a qual possui a uma 

resolução espacial (15m), diminuindo, assim, a margem de erro da imagem georreferenciada. 

5.2 Processamento Digital de Imagens (PDI) 

 Conforme Crósta (1992), o processamento digital de imagens (PDI) em sensoriamento 

remoto, trata especificamente das técnicas utilizadas para identificar, extrair, condensar e realçar 

as informações de interesse para determinados fins, a partir de uma enorme quantidade de dados 

que usualmente compõem essas imagens. Desta forma, as principais técnicas de PDI aqui 

utilizadas foram: aumento de contraste, composição colorida RGB, filtragem de frequências e 

Modelo Digital do Terreno (MDT), todas realizadas no software ENVI 4.5. 

• Aumento de Contraste 

Esta técnica tem o objetivo de melhorar a qualidade das imagens sob os critérios subjetivos 

ao olho humano, onde o contraste entre dois objetos, podendo ser definido como a razão entre 

níveis de cinza, sendo a sua manipulação uma transferência radiométrica em cada “pixel”, com o 

objetivo de aumentar a discriminação visual entre os objetos presentes na imagem. 

O aumento de contraste (Contrast Stretch) é uma das mais importantes ferramentas 

utilizadas em PDI para a extração de informações de imagens de sensoriamento remoto. Constitui 

um processo simples, que não revela novas informações, que já não estejam contidas nas imagens, 

mas realçam estruturas com pouca expressão. A ampliação de contraste apenas realça as 

informações já contidas na imagem. Crósta, (1992) diz que a realização desta técnica constitui em 

uma análise de histograma de imagens, que corresponde a um “espalhamento” de níveis de cinza 

por toda a imagem processada que geram resultados, de realces ou suavizações de estruturas 

superficiais, e neste caso estruturas geológicas. 

A figura 12 mostra o produto gerado pelo processo de aumento de contraste realizado na 

banda 4 da Landsat7, que realçou lineamentos de direção NW – SE e algumas estruturas circulares 

como a de uma mega dobra a SE da área. Notadamente, estes processos de aumento de contraste 

auxiliaram para a extração de tais estruturas e consequentemente para a realização do mapa de 

lineamentos. 
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Figura 12: Imagem da banda 4 Landsat7, com aplicação de realce de contraste de equalização (níveis de cinza). 
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• Composição colorida 

As imagens obtidas pelos sensores eletrônicos, em diferentes bandas ou canais, são 

individualmente produzidas em tons de cinza. A quantidade de energia refletida pelos objetos vai 

determinar a sua representação nessas imagens em diferentes tons de cinza, entre o branco 

(quando reflete todo comprimento de onda) e o preto (quando não reflete toda a energia). 

Comumente conhecida como RGB (do inglês: Red, Green, Blue), trata-se de um dos 

artifícios de maior utilidade na interpretação das informações do sensoriamento remoto. Ela é 

fundamental para uma boa identificação e discriminação dos alvos terrestres. O olho humano é 

capaz de discriminar mais facilmente matrizes de cores do que tons de cinza. A composição 

colorida é produzida na tela do computador, ou em outro dispositivo qualquer, atribuindo-se às 

três bandas espectrais quaisquer cores primárias vermelha, verde e azul.  

Para ser realizada a composição colorida, necessita-se de três bandas em níveis de cinza 

que representam a resposta espectral dos alvos em uma imagem, e em função da junção destes três 

componentes resultará em uma imagem colorida que geram grandes informações de geologias e 

estruturas lineares. 

As Figuras 13 e 14 mostram os produtos coloridos a partir das composições obtidas pelas 

bandas RGB 321 e RGB 543 LANDSAT7 com resolução espacial de 30 m cada uma. O motivo 

pelo qual foram escolhidos estes tipos de composição é porque eles proporcionam uma boa 

caracterização e diferenciação de regiões “cristalinas” como é o caso dos litotipos onde está 

inserido o Castanhão, como da mesma forma, o realce das estruturas dúcteis e rúpteis, fato este 

que ajudou nas extrações das informações geoestruturais ocorrentes na área de estudo. 

A composição RGB 321 chamada de “cores reais” foi aplicada para simplificar de modo 

fácil as estruturas dúcteis, pois na área de estudo existem diversos lineamentos com este caráter, 

mas em alguns pontos estes segmentos aparecem com refletâncias variadas, ou seja, percebe-se 

que estes lineamentos foram gerados por duas massas rochosas distintas e assim facilitaram as 

interpretações estruturais da área. 

A composição 543 é bastante conhecida como “composição cores naturais", que facilita a 

visualização do solo ou sedimento exposto às rochas cristalinas, dando uma evidencia maior 

também no que seria vegetação e neste caso plantações (agricultura); assim, esta composição 

ajudou a mapear estruturas em forma de dobras que recortam todo o açude Castanhão. 
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Figura 13: Imagem composição colorida R3 G2 B1 da LANDSAT 7 obtida em 1999. 
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Figura 14: Imagem composição colorida RGB 543 LANDSAT 7 obtida em 1999. 
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• Razão de Bandas 

Segundo Soares, et al (1998), a razão entre bandas permite discriminar diferenças sutis 

existentes no comportamento espectral de diferentes alvos, pois em bandas originais apenas 

diferenças grosseiras são observadas. Assim, observando o comportamento espectral dos alvos de 

interesse, para a aplicação da razão, as bandas são selecionadas visando seus valores máximos e 

mínimos de reflectância, a fim de que se expressem os gradientes da curva espectral dos objetos 

de interesse, proporcionando o realce destes alvos; esta técnica matemática é baseada na equação: 

Rijk = (Tc ijk1/Tc ijk2) x 60 (Eq. 1) 

onde: Rijk = Razão entre os tons de cinza da célula i, j na banda K 

        Tc ijk1 = Tom de cinza da célula i, j na imagem da banda k no numerador. 

        Tc ijk2 = Tom de cinza da célula i, j na imagem da banda k no denominador. 

         60 = Constante de contraste 

          i = 1... número de linhas 

          j = 1... número de colunas 

          k = banda da imagem 

Os valores das células resultantes da divisão foram multiplicados por um valor igual a 60 

com o propósito de realçá-los e, consequentemente, facilitar as análises das imagens 

transformadas. (Soares, et al 1998). 

A eficiência desta técnica de detecção de mudanças foi testada em avaliações qualitativas e 

quantitativas de todas as bandas das imagens Landsat7. A avaliação qualitativa foi feita a partir da 

análise visual de imagens impressas em papel fotográfico e da visualização em tela de monitor de 

vídeo. A avaliação quantitativa foi baseada na exatidão total, que é calculada a partir de uma 

matriz de erros. Para o cálculo desta matriz, o polígono da área de estudo foi cuidadosamente 

selecionado ou inserido digitalmente para todas as cenas Landsat mosaicada, procurando 

assegurar a representatividade de todas as coberturas terrestres presentes nas duas imagens. 

A razão de bandas 2/5 (Fig. 15) foi uma das que apresentou uma boa definição para os 

aspectos estruturais da área, a mesma evidenciou estruturas geológicas significativas. Foram 

realizadas composições RGB oriundas das razões R4/3, G2/5, B3/2 (Fig. 16) e composição com 

R7/2, G2/5, B4/2 (Fig. 17); ambas ressaltando solo e sedimento exposto com rochas cristalinas. 
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Figura 15: Razão de banda 2/5 Landsat7. 
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Figura 16: Composição de razão de bandas R4/3 G2/5 B3/2 Landasat7. 
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Figura 17: Composição de razão de bandas R7/2 G2/5 B4/2 Landasat7.
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• Filtragem de frequência 

Corresponde à aplicação de técnicas de transformação (operadores – máscaras) com o 

objetivo de corrigir, suavizar ou realçar determinadas características de uma imagem dentro de 

uma aplicação específica e os processos mais utilizados são: Filtro Passa Baixa, Passa Alta, e 

Direcional. 

A técnica de filtragem de freqüência correspondeu a uma transformação de imagem 

"pixel" a "pixel", que depende do nível de cinza de um determinado "pixel" e dos valores dos 

níveis de cinza dos "pixels" vizinhos, na imagem original, ou seja, o pixel "filtrado" tem um valor 

dependente do contexto em que ele se encontra na imagem original. 

Para auxiliar com mais informações geoestruturais, foi aplicado somente o filtro direcional 

na SRTM e na banda 8 (Figura 18), em um ângulo com direção de 350º, realçando de forma nítida 

estruturas predeterminadas e neste caso o realce foi para NE – SW em que contribuíram de forma 

significativa para a extração dos lineamentos. 

• Modelo Digital do Terreno (MDT) 

Segundo Burrough (1987), o MDT consiste numa representação matemática da 

distribuição espacial da característica de um fenômeno vinculado a uma superfície real. A 

superfície é em geral contínua e o fenômeno que representa pode ser variado, pois os modelos 

numéricos estão representados pelas coordenadas x,y, e z, onde z é o parâmetro a ser modelado 

em função de xy, ou seja: z=f(x,y), fazendo com que estes dados sejam adquiridos segundo uma 

distribuição irregular no plano xy, ou ao longo de linhas com mesmo valor de z ou mesmo com 

um espaçamento regular. 

O procedimento realizado para esta técnica de PDI constou apenas da aquisição da imagem 

de radar (SRTM) e que neste caso foi adquirida diretamente do banco de dados geomorfométricos 

do Brasil (Projeto Topodata); logo em seguida aplicou-se um filtro direcional que realçasse o 

contraste da imagem para que esta ficasse em aspecto tri-dimensional (3D). 

O modelo digital do terreno (Figura 19) mostra o produto resultante dos processos 

realizado acima, e que de forma positiva colaborou para uma visualização 3 – D da área de estudo 

como também, noções dos aspectos estruturais do entorno do Açude Castanhão. 
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Figura 18: imagem banda 8 com aplicação do filtro direcional de 350° (níveis de cinza)  LANDSAT 7 obtida em 1999.
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Figura 19: Imagem SRTM com filtro direcional de 350º.
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5.3 Identificação e extração de lineamentos resultantes de produtos orbitais 

O termo lineamento foi pioneiramente definido por Hobbs (1904) como sendo a expressão 

espacial de feições morfológicas da paisagem, tais quais: (1) cristas de cordilheiras ou limites de 

áreas elevadas, (2) linhas de drenagens, (3) linhas de costa e (4) linhas limítrofes de formações, de 

tipos petrográficos de rochas ou linhas de afloramentos. Posteriormente, Hobbs (1912) ampliou a 

definição do termo para “linhas significativas da paisagem que revelam a arquitetura escondida 

das rochas do embasamento”. A esta redefinição uma importante conotação tectônica foi 

adicionada através da afirmação de que "muitos lineamentos são idênticos às linhas 

sismotectônicas e, portanto, permitem, até certo ponto, uma maneira de determinação adiantada 

das linhas de maior perigo devido aos terremotos". 

Segundo O´leary & Simpson (1975) e Sabins (1978), o termo lineamento em 

sensoriamento remoto, correspondem a “feições lineares de âmbito regional que se expressam na 

topografia pela morfologia de vales, cristas, segmentos de drenagens e anomalias tonais, 

controladas pela estrutural, por foliação, juntas/fraturas e falhas”. Partindo deste ponto de 

definição, aqui serão adotados todos estes tipos de feições, mas de forma a não descriminar se a 

mesma é pertencente a segmentos lineares positivos ou negativos, gerando assim, um mapa com 

as estruturas regionais presentes na área de estudo. 

 No Brasil, as análises de lineamentos para fins da geologia estrutural são relativamente 

recentes, grandes nomes do sensoriamento remoto como Crósta, Amaro, Souza e Chatterjee, 

trabalham com PDI, para de extraírem produtos cartográficos resultantes da observação de 

imagens orbitais. Assim este trabalho buscou algumas técnicas e metodologias que estes autores 

aplicaram com a finalidade de cartografar os lineamentos estruturais da área em estudo. 

Os lineamentos refletem zonas de fraqueza com expressão superficial. Tais planos de 

fraquezas, uma vez instalados, são preferencialmente atingidos pela percolação diferencial de água 

ao longo de suas extensões, ressaltando-os progressivamente, seja pelo crescimento de vegetação 

ao longo do traçado destes na superfície do terreno ou devido ao desenvolvimento preferencial de 

redes de drenagens controladas por falhas ao redor das quais se alinham matas ciliares.   

Neste trabalho os lineamentos foram divididos em duas formas: lineamentos rúpteis e 

lineamentos dúcteis com extrações manuais e automatizadas, esta divisão foi utilizada para tentar 

simplificar e diferenciar ao máximo as estruturas que estão associadas aos focos sismogênicos das 

zonas não sismogênicas, todas estas rotinas de processamentos foram utilizadas com os softwares 

Envi 4.5, Geomatica 2012 e ArcGis 9.3. 
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Figura 20: Composição R3 G2 B1 Landsat7 com lineamentos manuais. 
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Figura 21: Composição R5 G4 B3 Landsat7 com lineamentos manuais. 
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Figura 22: Banda 8 Landsat7 com lineamentos manuais.
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Lineamentos rúpteis: Representam todas as feições de falhas geológicas, segmentos 

rochosos lineares, fraturas de relevo positivo e negativo. Para estes tipos de estruturas foram 

utilizadas composições multiespectral das imagens LANDSAT7 com RGB 321 (Figura 20) e 543 

(Figura 21), que foram escolhidas pelas características espectrais ressaltarem unidades de solo e 

diferenciações rochosos, padrão de densidade de vegetação na faixa do infravermelho e o realce 

das feições rochosas e áreas urbanas (banda 3), que realçam o contraste dos alvos geológicos e das 

áreas antropizadas. 

A banda 8 por apresentar o menor pixel (melhor resolução) foi a que mais evidenciou as 

estruturas de menor expressão (pequenos lineamentos), e posteriormente a orientação regional dos 

corpos rochosos da área. Entretanto, a utilização da imagem de Radar evidenciou grandes 

estruturas regionais, adicionando assim, mais informações a cerca dos alvos lineares de superfície. 

Portanto, ao se fazer a junção das estruturas retiradas das Landsat e SRTM, percebe-se que ambos 

os processos foram fundamentais para a confecção do mapa dos lineamentos apresentado no 

Capitulo 8. Ambas imagens foram utilizadas para a extração dos lineamento de caráter rúptil. 

Lineamentos dúcteis: Representam todas as feições geológicas associadas à deformação 

ou comportamento estrutural dúctil muito embora podendo estar correlacionada com 

metamorfismo. No presente trabalho a banda 4 foi utilizada separadamente para diferenciar corpos 

com água dos corpos de relevo negativo e positivo, fato que auxiliou na extração dos lineamentos 

de caráter dúctil. 

As composições coloridas e o SRTM também evidenciaram as zonas de cisalhamentos 

dúcteis presentes na área de estudo, que facilitou as interpretações a cerca do movimento tectônico 

e na identificação de dobras que recortam a área. 

 Um fato que chamou atenção e que foi observado durante as técnicas de PDI foi à 

identificação de uma falha com direção SE – NW que recorta toda a área de estudo; esta faixa foi 

evidenciada através da automatização de lineamentos (fig. de 23 a 26), que destacou esta feição 

sutil aos olhos humanos, porém identificado pelos cálculos computacionais e que auxiliaram nesta 

nova cartografia através do PCI Geomática com os seguintes parâmetros: 

Filter Radius (Pixel)  10 

Edge Gradient Threshold 100 

Curve Length Threshold 30 

Line Fitting Error Threshold 3 

Angular Difference Threshold 30 

Linking Distance Threshold 20 
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Figura 23: Composição R3 G2 B1 Landsat7 com lineamentos automáticos. 
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Figura 24: Mapa com lineamentos automáticos banda 2 Lansat7. 
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Figura 25: Composição R5 G4 B3 Landsat7 com lineamentos automáticos. 
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Figura 26: Mapa com lineamentos automáticos banda 4 Landsat7. 
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Figura 27: Razão de banda 2/5 Landsat7 com lineamentos automáticos. 
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Figura 28: identificação de uma estrutura SE – NW cortando os dois domínios tectônicos do Ceará. 
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A extração automática dos lineamentos realizada através do algoritmo Line Extraction 

obedeceu aos seguintes comandos; Tools > Algorithm Librarian > Line, todos estes inseridos no 

módulo Focus do software PCI Geomática. Este procedimento consiste em transformar feições 

lineares contidas nas imagens em um segmento vetorial de modo automático. O Line Extraction é 

controlado por parâmetros globais cujos valores são pré-definidos ou alterados pelo usuário. 

O uso das imagens Landsat para identificação de feições lineares de significado geológico 

fica bastante comprometido quando a área imageada sofreu ou sofre intervenções antrópicas. A 

concepção teórica do algoritmo Line Extraction é baseada na identificação de bordas e este não 

possui um parâmetro que permita distinguir feições lineares associadas ao relevo e à drenagem de 

outras feições não naturais como cercas, linhas de transmissão, ferrovias, estradas, caminhos, 

limites de talhões agrícolas, bordas de mata, entre outras, fato este que não interessa ao estudo 

geológico. No entanto, este procedimento identificou cerca de 90% dos lineamentos reais 

(verdadeiros) inserido na área de estudo, isso pelo fato de que as cenas adquiridas Landsat não 

apresentaram tanta modificação antrópica, devendo os 10% para interpretações de segmentos de 

plantios, água e outrora estradas de terra, mas de fato esta técnica otimizou bastante a 

identificação e extração dos lineamentos.  

Notadamente, percebe-se que o olho humano e o computador ao interpretar feições 

geológicas podem produzir dados coerentes ou não; tudo isso será levado em conta pelos 

parâmetros utilizados, seja ele o parâmetro humano (visão), ou o computacional (pixel e valor de 

reflectância). Neste sentido de interpretação de lineamentos, a visão humana não detectou uma 

importante estrutura NW-SE que corta toda a área de estudo. Assim, o software empregado 

mostrou uma utilidade e eficiências, onde realçaram determinadas feições em que o olho humano 

não identificou; desta forma, a tal estrutura foi evidenciado por processos de automatizações de 

lineamentos na razão de banda 2/5 Landsat7. Esta razão de banda foi uma das que destacaram a 

estrutura. Assim a figura 27 e 28 mostra o processo de realce da mesma. 

O método de extrações automatizadas por imagens orbitais, também gerou uma rede de 

drenagem a partir de imagem SRTRM (90m), utilizando o Arcgis 9.3 aplicando o comando; 

condicional (CON) em seguida o Fill (filtro), Flow Direction (direção do fluxo), Flow 

Accumulation (fluxo acumulado), Basin (bacia), Flow Lenght_Downstream (comprimento do 

fluxo), Stream Order Straler (ordem dos canais), Stream to Feature (conversão raster-shapefile). 

Posteriormente no raster Stream Order gerado, foi aplicado um condicional (value > 5) para 

retirar o excesso de informações e melhorar a visualização e em seguida, o raster é convertido para 

shapefile. As figuras 29, 30 e 31, mostram o produto gerado para extrações de drenagens.
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Figura 29: Imagem SRTM com filtros de processamentos Flow Accumulation.
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Figura 30: Rede de drenagem extraída automáticamente. 



Integrações de dados geológicos, sensoriamento remoto e geofísico, na investigação sismogênica induzida nas adjacências do açude Castanhão-Ceará. 

53 
 

 

Figura 31: Rede de drenagem sobreposta à composição de razão de bandas R4/3 G2/5 B3/2. 
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6. GEOLOGIA LOCAL 

O mapeamento geológico no entorno do Castanhão, foi realizado após o Processamento 

Digital de Imagens (PDI), que permitiu realçar as estruturas geológicas facilitando assim, a 

identificação das litologias presentes na área alvo de estudo.  

O levantamento geológico foi realizado durante 10 (dez) dias, próximos aos pontos 

epicentrais em que se totalizaram a cerca de 320 pontos de afloramentos numa escala de detalhe 

de 1:100.000, e que resultou na confecção do mapa geológico e estrutural da área estudada 

(anexos). Durante o mapeamento foram observadas 5 (cinco) litologias presentes na área, que 

correspondem aos migmatitos, gnaisses, xistos, granitos e rocha de falha (brechas). 

• Migmatitos – Unidade Complexo Jaguaretama 

O complexo Jaguaretama corresponde a uma mistura de fácies de rochas metamórficas que 

na qual, pelo menos, um componente é representado por material granítico ou granitóide derivado 

de fusão parcial (anatéxico) e/ou de metassomatismo com significativo aporte de elementos 

granitófilos. 

Na área de estudo, os migmatitos representam o embasamento de toda área inundada por 

corpos de composição granodiorítica-tonalítica distribuída na maior parte da área estudada, mas 

existindo a ocorrência de composições granítica-granodiorítica e monzogranítica em menor 

expressão.  

O protólito de caráter plutônico destas rochas comprova-se pelas ocorrências do seu 

paleossoma (rocha original) caracterizado por composição granítica, granodioritica e 

monzogranítica evidenciadas em forma de mega enclaves nos corpos migmatíticos da região.  

Bezerra et al., (1992), descrevem que estes corpos migmatíticos estão correlacionados ao 

complexo Caíco, que foram gerados em eventos polifásico de idade de 2,7 Ga (Ciclo Jequié), e 

que posteriormente foram retrabalhados no Ciclo Transamazônico de caráter homogêneo. 

Os migmatitos foram gerados em alto grau metamórfico (fáceis granulito), isso 

presenciado pelo intenso dobramento dos leucossomas bastante rica em feldspato potássio (K-F) e 

quartzo (Qz) e são caracterizados como migmatitos do tipo diatexito (Figura32). 
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Figura 32: Migmatito nebulítico com seus constituintes bastante deformados indicando o metamorfismo nos 

fáceis granulito. (Coordenadas UTM WGS 84, 557899 E / 9395208 N). 

 Os constituintes minerais presentes nos afloramento de migmatitos, restringem-se à 

hornblenda, biotita, plagioclásio e quartzo (composição granítica) isso para o paleossoma, já 

enquanto, o neossoma (parte recém formada) é composto por plagioclásio, quartzo e feldspato 

potássio em forma de intrusões que variam de 0,5 a 2 m de espessura do pegmatito (Figura 33). 

 

Figura 33: Migmatito com seu paleossoma (pé esquerdo), juntamente com o neossoma (pé direito), em forma 

de veios. (Coordenadas UTM WGS 84, 558311 E / 9395754 N). 
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 Em boa parte da área em estudo, foi observado que estes corpos possuem uma estruturação 

semicircular com direção preferencial N – S, e que geralmente estão intercalados com veios 

centimétricos de quartzo e feldspato potássio e ocasionalmente intercalados com granitos, 

indicando que os mesmo intrudiram nos migmatitos em uma fase posterior a sua formação. Além 

dos veios, outras estruturas foram identificadas ao longo do mapeamento, tais estruturas foram às 

fendas de echelon, diques, falhas normais, inversas e dominó, estruturas em flor, dobras e dentre 

outras que serão abordadas nos aspectos estruturais. 

• Gnaisses 

Os gnaisses que ocorrem no açude Castanhão representam porções que possuem algumas 

ocorrências de fluidos remobilizados (injeção de líquido magmático) na formas bandadas e 

intercaladas com partes claras (leucossoma) e escuras (melanossoma). Trata-se de associação 

complexa de rochas metaplutônicas, na quais predominam rochas de composição sienogranítica, 

embora os metagranodioritos também sejam comuns na área bem como rochas supracrustais 

existentes. 

Estes corpos são bastante representativos, apresentam bandamento complexo, alternando 

níveis de composição variável, com predomínio de componentes granodioríticos sobre os 

componentes tonalíticos e graníticos (Figura 34). 

 

Figura 34: Gnaisse com alternância de partes claras (quartzo, feldspato e plagioclásico) e escuras 

representadas por biotita, hornblena e anfobólios em geral. (Coordenadas UTM WGS 84, 556478 E / 9394232 N).  
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 A explicação para a existência dos gnaisses, se baseia no condicionamento metamórfico, 

ou seja, o dimensionamento do nível crustal da rocha existente na época do metamorfismo que 

deformaram os xistos do grupo Orós, deixando-os com feições de migmatização em função do 

mesmo se encontrar em níveis significativos de profundidade, pressão e temperatura (fácies 

anfibolito (Figura 35). 

 

Figura 35: Gnaisse em aspecto de migmatízação. (Coordenadas UTM WGS 84, 556560 E / 9394060 N). 

As ocorrências dos corpos gnáissicos nas adjacências do açude, não são tão significativas, 

isso pelo fato que a área sofreu intenso metamorfismo no que correspondeu em pequenas 

expressões (afloramentos) de “legítimos” gnaisses-metatexistos/metaplutônicos, fato não 

percebido em outras litologias citadas acima.  

Boa parte dos gnaisses encontrados está associada às zonas de cisalhamentos, em que 

geralmente podem se apresentar com textura milonítica, tal fato é explicado pelas ocorrências 

destas zonas que recortam o entorno da barragem do Castanhão. Os constituintes mineralógicos 

destes litotipos restringem-se a biotita, anfibólios, quartzo, plagioclásio e feldspato 

respectivamente em uma porcentagem crescente. 
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Figura 36: Ortognaisses de composição sienogranítica. (Coordenadas UTM WGS 84, 556021 E / 9394708 N). 

Os corpos gnáissicos existentes na área do Castanhão apresentam-se normalmente em 

forma de augen gnaisse com dois tipos de composições distintas uma sienogranítica (Figura 36) e 

a outra granodiorítica (Figura 37). 

 

Figura 37: Ortognaisses de composição granodiorítica (biotita, plagioclásio, quartzo e feldspato) com 

orientação N – S. (Coordenadas UTM WGS 84, 556593 E / 9394524 N). 
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• Xistos – Grupo Orós - Jaguaribe 

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

protólitos são pelitos e rochas vulcânicas básicas. Esta faixa mapeável encontra-se presente em 

algumas porções de lente no embasamento migmatítico e boa parte destes xistos são mais 

presentes na região oeste da área de estudo. As dimensões das lentes não são expressivas 

regionalmente, contudo, deve-se ressaltar que sua identificação torna-se difícil em locais de forte 

migmatização estando esta unidade associada à seqüência supracrustal do grupo Orós - Jaguaribe. 

 

Figura 38: Biotita-xisto fino, homogêneo com cor de alteração marrom clara. (Coordnadas UTM WGS 84, 
527679 E / 9381464 N). 

A Figura 38 mostra os xistos pertencentes à sequência metavulcano-sedimentar 

correspondente a biotita-xisto fino, homogêneo, com cor de alteração marrom clara que 

mesoscopicamente contém quartzo (30-50%), biotita (15-35%), muscovita (15-35%) e 

plagioclásio (5-15%). O arranjo textural compreende um bandamento primário (S0) paralelo à 

foliação milonítica (S3), marcado por alternâncias granoblásticas (quartzo e plagioclásio) e 

lepidoblásticas (mica) e um baixo ângulo de mergulho da foliação 130/10. 
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• Granitos – Granitóides Neoproterozóicos 

Os granitos encontrados na área de estudo, estão correlacionados ao ciclo brasiliano 

(Neoproterozóico), são corpos que possuem intima relação com o retrabalhamento crustal, ou seja, 

foram transformações metamórficas que produziram a fusão total de rochas pré-existentes, 

originando os granitos de anatexia ou do tipo S. 

Os litotipos são bastante comuns nas bordas da área inundada (margem do açude), 

comportam-se de forma intrudida nos gnaisse e migmatitos, possuem textura porfiritica e 

ocasionalmente apresentam lineação mineral na direção NNE – SSW paralela a foliação regional. 

 

Figura 39: Intrusão granítica com fraturas N – S. (Coordenadas UTM WGS 84 557206 E / 9395296 N). 

Estes granitos são provenientes de estados avançados da migmatização, notadamente são 

granitos de anatexia como citado antes, fato que pode ser comprovado pelo alto grau de 

migmatização existentes nesta região, uma vez que o alto grau da temperatura pode ter 

ultrapassado valores metamórficos adentrando nos campos ígneos (fusão total). 

Estima-se que a ocorrência dos corpos graníticos seja bem maior do que as porções 

emersas, pois as ocorrências desta unidade estão situadas as margens das águas do açude. 
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• Brechas 

As brechas encontradas na área de estudo, representam pequenos blocos rolados 

associados a zonas de falha em que pode implicar no condicionamento crustal do mesmo, pois 

estes indicam uma profundidade de falhamento variando em até 4 km no máximo (Simbson 1977). 

 As ocorrências destes blocos (Figura 40) são bastante variadas, algumas brechas aparecem 

a norte de Jaguaretama e na porção sudoeste de Nova Jaguaribara, bem próximos à nova estrutura 

identificada no sensoriamento remoto podendo dar indícios de falhamentos significativos na 

região. 

 

Figura 40: Blocos de brechas in situ. (Coordenadas UTM WGS 84, 542828 E / 9393420 N). 

Localmente encontram-se indicadores de movimentos extensionais e transcorrentes em que 

neste caso obedece à cinemática dextral para níveis crustais rasos (regime frágil), oblíquos e 

perpendiculares à foliação regional. Sobrepondo-se aos movimentos transpressivos dúcteis 

existentes das zonas de cisalhamentos, subentende-se que na área de estudo os movimentos dos 

sistemas de cisalhamentos rúpteis geraram estas rochas em uma orientação preferencial SE-NW 

associados a uma importante componente vertical (σ1). 
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6.1 Análise petrográfica 

• Migmatito 

A seção delgada do migmatito tem como componentes mineralógicos principais o quartzo 

(Qz) 25%, plagioclásio (Pl) 20% e o feldspato potássico (Kf) 40% juntamente com os minerais de 

hornblenda (Hb) 10% e 5% de cliniopiroxênios (Cpx), em uma composição sienogranítica. Esta 

lâmina não evidenciou estruturas migmatíticas em função da preparação da mesma, ou seja, do 

corte no momento da preparação da seção. 

 

 

                         Pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Seção delgada do migmatito, com os constituintes minerais de quartzo (Qz), plagioclásio (Pl), 

feldspato potássico (Kf), hornblenda (Hb) e cliniopiroxênio (Cpx). (Coordenadas UTM WGS 84 557152 E / 

9395256 N). 

 A Figura 41 mostra os megas cristais de quartzo, plagioclásio e feldspato potássio, 

apresentando-se de forma recristalizada, características bem típicas destas rochas e uma pequena 

orientação “desordenada” dos minerais secundários de hornblenda e cliniopiroxênio. 
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• Gnaisse 

A lâmina do gnaisse possui textura granoblástica com cristais anedrais de quartzo e 

feldspato potássio e subeudrais de plagioclásio com baixa birrefringência e de granulação grossa, 

exibindo uma leve orientação (NE – SW) dos cristais de biotitas.  

 

Figura 42: Seção delgada do gnaisse com seus cristais anedrais (Qz e k-f) e subeudrais (Pl). (Coordenadas UTM 

WGS 84 559438 E / 9394404 N). 

A mineralogia presente na lâmina é constituída por quarto 25%, feldspato potássio 45%, 

plagioclásio 15% e somando as biotitas e anfibólios chegam aproximadamente 5% que 

representam os minerais secundários em uma composição sienogranítica. Alguns megas cristais 

são produtos de recristalização como o quartzo, feldspato potássio e o plagioclásio em que muitas 

vezes mostram uma extinção ondulante e um par de clivagens a 90º (K-f). 

 

Figura 43: Extinção ondulante e clivagem dos feldspatos potássicos com a recristalização do feldspato, 

juntamente com plagioclásio e quartzo.  (Coordenadas UTM WGS 84 559438 E / 9394404 N). 



Fabiano Mota da Silva 

64 
 

• Xisto 

Os cristais de biotita ocorrem em lamelas alongadas e agregadas, marcando os planos de 

xistosidade. Apresentam-se com dimensões entre 0,3 e 2,0 mm, sempre com forte pleocroísmo 

entre castanho amarelado e castanho escuro, e acompanhada de muitos minerais opacos. 

 

Figura 44: Lâmina do biotita-xisto. (Coordenada UTM WGS 84 530032 E / 9384970 N). 

 Os opacos são normalmente hipidiomórficos, com alguns idiomórficos. O fato de estarem 

associados à biotita sugere que sejam produtos da reação de outros minerais com sua participação. 

A titanita ocorre em cristais xenomórficos menores que 0,3 mm e, por vezes forma coroas que 

envolvem os opacos. 

 Microscopicamente, os biotita-xistos exibem uma textura granolepidoblástica com as 

seguintes proporções mineralógicas: biotita (25-30%), muscovita (20-25%), quartzo (15-20%), 

granada (12-15%), silimanita (10-12%) e como acessórios foram identificados opacos (<5%) e 

titanita (<2%). 
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• Granito 

A seção de lâmina delgada do granito apresenta em sua estruturação cristais equigranulares 

de quartzo, plagioclásio, feldspato e biotita aonde há uma predominância de quartzo cerca de 40%, 

restando respectivamente 35%, 20% e 5% paras os demais minerais, composição caracterizada em 

um típico granito baseado pelo o diagrama Q-A-P de Streckeisn 1976.  

 

Figura 45. Seção petrográfica do granito mostrando seus constituintes minerais de quartzo, plagioclásio, 

feldspato potássio e biotita. (Coordenadas UTM WGS 84 557206 E / 9395296 N). 

Observa-se na seção delgada que a ocorrência de intercrescimento da biotita no 

plagioclásio (fig. 46) por defeitos na estrutura cristalina ou ainda por impurezas de elementos 

químicos estranhos que ocasionou uma extinção ondulante, fato que pode ter sido influenciado 

pela a própria inclusão da biotita no plagioclásio. 

 

Figura 46: Inclusões de biotita no plagioclásio. (Coordenadas UTM WGS 84 557206 E / 9395296 N). 
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• Veios Pegmatíticos 

As ocorrências dos veios pegmatíticos que se apresentam constantemente recortando as 

rochas do Castanhão, motivou-nos para a confecção de uma lâmina delgada na obtenção dos seus 

constituintes minerais. 

Microscopicamente apresenta uma mineralogia bem diversificada, compostas por quartzo 

25%, plagioclásio 25%, feldspato potássio 45%, biotita 3%, granada 2% e opacos somatizam em 

torno de 1%. Em função dos veios pegmatíticos serem gerados em processos tardios de 

recristalização, percebe-se a ocorrência de várias texturas mimerquíticas (intercrescimento de 

quartzo + feldspato K) ocasionando um aspecto de bolhas estiradas dentro de um cristal. 

 

Figura 47: Petrografia do veio pegmatítico, mostrando os cristais de quartzo, plagioclásio, feldspato potássio e 

a textura mimerquítica. (Coordenadas UTM WGS 84 556478 E / 9394256 N). 

A ocorrência dos minerais de granada e dos opacos é explicada pelo fato de que estes 

minerais são produtos “restiticos”, onde uma vez em que os veios pegmatíticos se cristalizam em 

baixa temperatura, não teriam condições suficientes para cristalizar estes minerais, fato que 

culminou no transporte e na geração dos pegmatitos. 

A B

 

Figuras 48: A) Cristais de granada. B) Minerais opacos em meio à massa dos feldspatos potássio. (Coordenadas 
UTM WGS 84 556478 E / 9394256 N). 
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• Brecha 

A rocha é constituída por matriz cominuída, cisalhada, orientada segundo uma direção de 

foliação marcada por óxidos de ferros. Esta matriz representa 10% do volume modal da rocha, 

classificando-a como uma brecha tectônica, que segundo a classificação de Gibson (1977): 0-10% 

de matriz = brecha tectônica; 10-50% de matriz = protomilonito/protocataclasito; 50-90% de 

matriz = milonito/cataclasito; 90-100% de matriz = ultramilonito/ultracataclasito. 

 

Figura 49: Seção delgada da brecha-tectônica com orientação dos óxidos segundo plano de cisalhamento. 

(Coordenada UTM WGS 84 530279 E / 9367266 N). 

 A Figura 49 mostra a seção delgada da Brecha que possui uma matriz bastante félsica, e 

constituída por quartzo + k-feldspato + plagioclásio, em proporções volumétricas indistinguíveis 

devido ao cisalhamento que causou a cominuição e trituramento dos grãos originais, razão pela 

qual não se pode usar ao estimar a composição exata do protólito, mas pelo arranjo dos grãos 

pode-se entender que provavelmente seu protólito seja um conglomerado em função dos clastos 

sub-arredondados de quartzo (Qz) e alguns resquícios preservados de feldspatos.  
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6.2 Geologia estrutural 

No presente trabalho foi realizada diversas análises estruturais onde serão abordados 

alguns aspectos das principais feições estruturais que ocorrem na área estudada com o intuito de 

colaborar com os principais mecanismos sismológicos que atuam no açude Castanhão. 

• Fraturas 

As fraturas existentes na área de estudo (Figura 50) apresentam diversas orientações 

rúpteis, isto é, são fraturas que uma hora seguem a foliação regional (NE), podendo apresentar 

também em outras direções perpendiculares. 

 

Figura 50: Fratura penetrativa paralela à foliação regional NE com mergulho vertical 90º. (Coordenadas UTM 

WGS 84 555681 E / 9393444 N). 

A ocorrência destes tipos de fraturas é bastante comum nas bordas do açude, percebe-se 

também que há uma grande predominância destas feições em áreas submersas, pois boa parte dos 

destes corpos possui um trend NNE – SSW, onde adentrem na área inundada. 

Acredita-se, pela grande ocorrência das fraturas, que estas foram desenvolvidas seguindo 

um plano de maior fraqueza, ou seja, as distribuições de fraturas foram desenvolvidas nos mesmos 

planos da foliação regional, em que possibilita rupturas, sem que haja grande esforço atuando nas 

rochas. Desta forma, foram coletadas cerca de 200 medidas de fraturas para a realização do 

diagrama de roseta como mostra a figura 51. 
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Figura 51: Representação do diagrama de roseta para as fraturas. 

• Falhas 

Em função de o Castanhão estar nas proximidades de Zonas de Cisalhamento Icó-

Jaguaribe, percebe-se a ocorrência de três tipos de falhas, são elas as falhas normais, inversas e 

transcorrentes que geraram vários tipos de estruturas devido ao esforço principal (σ1) nas rochas. 

 

Figura 52: Falha normal. (Coordenadas UTM WGS 84 558215 E / 9394982 N). 
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Cronologicamente as falhas normais (Figura 52) que cortam a área de estudo, são mais 

recentes do que as falhas de caráter convergente (falhas inversas), que caracterizado por um 

ambiente tectônico compressivo que resultou nas deformações das rochas encontradas nessa 

região. 

Desta forma, ocorrem em uma maior frequência às falhas inversas (Figura 53), que 

correspondem a uma sobreposição do bloco superior parcialmente ao inferior, que se formam 

devido às forças de compressão e provocam a redução da área da superfície horizontal e que na 

qual muitas vezes se apresentam dobradas nos veios silicáticos. 

 

Figura 53: Falha inversa, aonde em linha preta representa o plano de falhas e as setas vermelhas a 

movimentação dos blocos. (Coordenadas UTM WGS 84 555782 E / 9394196 N). 

 

Figura 54: Estrutura em flor positiva, onde as setas vermelhas mostram o esforço transpressional. 

(Coordenadas UTM WGS 84 556638 E / 9394684 N). 
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Outras estruturas foram observadas em função de alguns sistemas transpressivos existentes 

na área, estruturas estas representadas do tipo “flor” ou pop-up (fig 54), que são bastante comuns 

em regime transcorrente que geram vários planos de fraturas que são empurradas para a porção 

mais superficial formando zonas triangulares. (Elliott, 1981). 

Foram encontradas em alguns afloramentos estruturas conhecidas como fendas de echelon, 

que consiste em um preenchimento de material silicático que se dispõe obliquamente em relação à 

faixa de fratura em forma de fenda ou em forma escalonada, tal feição é bem característica de 

regiões submetidas à atuação de binários de cisalhamento (Figura 55). 

 

Figura 55. Fenda echelon (em preto) resultante de esforços compressionais (em vermelho). (Coordenadas UTM 

WGS 84558474 E / 9394840 N). 

Contudo, todas as descrições feitas neste Capítulo mostram de forma bem sintetizada as 

observações feitas em campo, dando assim, um incremento no que tange os aspectos petrográficos 

e estrutural, aumentando a quantidade de informações de dados para serem correlacionados com a 

geofísica etapa realizada posteriormente a este mapeamento. 
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7. GEOFÍSICA 

7.1 Princípios teóricos 

O método TDEM (Time Domain Electromagnetic – Eletromagnético no Domínio do 

Tempo), surgiu na União Soviética, em meados dos anos 60 no “período da guerra fria” 

associados com os avanços na área de eletrônica, proporcionou o desenvolvimento de 

equipamentos avançados para as medidas geofísicas de precisão, e que, na área de informática, 

requisitou tratamento dos dados, necessitando de softwares com cálculos bastante avançados. 

Segundo Christiansen & Aukem (2006), este método foi originalmente desenvolvido para 

investigação mineral; entretanto nas duas últimas décadas o método tornou-se cada vez mais 

popular para propósitos hidrogeológicos, bem como, para mapeamento geológico geral. 

Nos métodos de sondagem eletromagnética no domínio da frequência o campo primário é 

muito mais forte do que o campo secundário, e está presente durante a tomada de dados. Para uma 

correta análise dos dados deve-se eliminar a influência do campo magnético primário obtendo-se 

apenas o campo magnético secundário induzido pelas rochas. Com a intenção de contornar este 

problema foi desenvolvido o método TDEM, visando a analise dos dados de campo magnético 

secundário sem a presença do campo magnético primário. Para tal, efetua-se a medição após o 

desligamento do campo primário na fonte, e a informação de geologia é obtida através da medida 

da taxa de variação temporal do campo magnético secundário. 

O método consiste em fazer circular uma corrente elétrica através de uma bobina ou espira 

de fios de cobre posicionados na superfície terrestre que, segundo a Lei de Ampère, possui um 

campo magnético associado denominado campo magnético primário. Quando a corrente no 

transmissor é desligada o campo primário associado também se desliga; porém o desligamento da 

corrente não se dá de forma instantânea, demorando um rápido intervalo de tempo para ir de um 

estado a outro. Esta variação do campo primário no tempo gera um fluxo magnético no interior da 

bobina transmissora. De acordo com a Lei de Faraday o fluxo magnético variando no tempo gera 

uma força eletromotriz (FEM) nas rochas em subsuperficie. Como o material em subsuperficie 

possui uma resistência elétrica, a FEM terá uma corrente elétrica associada, conforme a Lei de 

Ohm. Essa corrente elétrica induzida é denominada corrente eddy e circula pelo material 

geológico inicialmente pela mesma área da bobina transmissora.  
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Nos instantes de tempo seguintes as correntes eddy induzidas difundem-se pelo material 

geológico aumentando em área conforme a profundidade da difusão aumenta num efeito chamado 

de anéis de fumaça como ilutra a figura 56 (smoke rings). 

 

Figura 56: Correntes secundárias fluindo no subsolo do terreno. (Correntes eddy, adaptado de Almeida 2011). 

A figura 56 mostra que na prática, a corrente primária juntamente com o fluxo associado a 

ela, não podem ser desligados instantaneamente. O que acaba acontecendo é que o fluxo sai do 

seu valor constante até zero linearmente com o tempo em um intervalo de tempo, na ordem de 

micro segundos. A taxa de variação do fluxo, e qualquer força eletromotriz devido a e ele, vai ser 

proporcional a e dessa forma proporcional a corrente primária. Consequentemente o campo 

secundário que age no circuito receptor e a FEM induzida nele, também vai ser proporcional à 

corrente primária no circuito transmissor. 

De acordo com Santos (2010), os métodos eletromagnéticos de frequência variável, as 

estruturas superficiais são detectadas através do campo secundário gerado pelos condutores na 

presença de um campo primário alternado. Os sistemas EM34, EM31, VLF-EM e outros 

similares, baseiam-se exatamente na detecção do campo secundário. O problema destes sistemas é 

que o campo secundário é detectado na presença do campo primário. O campo secundário é muito 

pequeno quando comparado ao primário (geralmente é expresso em parte por milhão (ppm)). 

Como a intensidade do campo secundário diminui com o aumento de profundidade das estruturas 

que o originam, torna-se muito difícil detectá-lo na presença do campo primário. O método 

TDEM foi inventado com a intenção de ultrapassar este obstáculo, pois no método transiente o 

campo secundário é detectado sem a presença do primário e isto é conseguido desligando-se o 

campo primário. 
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7.2 O princípio do método TDEM 

Segundo, Christiansen & Aukem (2006), as medidas são tomadas injetando uma corrente 

elétrica no loop transmissor, isto resulta em um campo magnético primário estático. A corrente é 

então desligada abruptamente e a variação relacionada ao campo magnético primário induz uma 

força eletromotriz nos condutores próximos. No terreno este campo elétrico resultará em uma 

corrente a qual terá associada um campo magnético, o campo secundário. Somente após o 

transmissor ser desligado o campo magnético secundário da corrente no terreno será equivalente 

ao campo magnético primário, o qual não está mais lá; com o passar do tempo, a resistência no 

terreno será ainda fraca, a corrente (convertida em calor) e a máxima densidade de corrente irá 

ainda mudar para cima e para baixo, deixando a densidade de corrente ainda mais fraca. 

 

Figura 57: Nomenclatura básica e princípios do método TDEM. (a) Mostra a corrente no arranjo (loop) 
transmissor (b) Força eletromotriz induzida no terreno e (c) campo secundário medido no loop receptor. 

(Fonte; Almeida E.R. 2011). 

A figura 57 mostra o percurso da corrente elétrica gerada pelo transmissor que se propaga 

na forma de pulsos (propagação ondas eletromagnéticas) em função do tempo, a fim de evitar a 

polarização do meio. Assim, o decaimento do campo magnético secundário é vertical no centro do 

loop transmissor, desta forma, uma força eletromotriz é induzida no loop receptor para adquirir o 

valor da resistividade. 
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Equações teóricas: 

 O TDEM, assim como todos os métodos eletromagnéticos, baseia-se em funções vetoriais 

de intensidade de campo elétrico, intensidade de campo magnético e densidade de corrente 

elétrica, que pelas quais se relacionam através das equações de Maxwell: 

∇
t

B
E

∂

∂
−=×

v
v
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 (Eq. 4) 

∇ 0=⋅ B
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 (Eq. 5) 

Onde:  E
v

 = intensidade do campo elétrico (V/m); 

 H
v

 = intensidade do campo magnético (A/m); 

 J = densidade de corrente elétrica (A/m²); 

 D
v

 = densidade de fluxo elétrico (C/m²); 

B
v

 = indução magnética ( weber/m² = T); 

ρ = densidade de carga (C/m³); 

Aplicando-se a transformada de Fourier nas Eq. 2 e 3 com as substituições das relações 

constitutivas do meio e álgebra (D = εE, B = µH e J = σE, onde  σ = condutividade do meio S/m, 

ε= permissividade dielétrica, µ = permeabilidade magnética e ω = frequência angular), obtem-se 

as equações de Maxwell no domínio da frequência em função das componentes E e H, desta 

forma, considera-se como condição contorno ρ = 0 nas cargas elétricas livres no meio: 

∇ ×E + iωµH = 0 (Eq. 6) 

∇ ×H – (σ + iεω) E = 0 (Eq. 7) 

 Para simplificar a solução das Eq. 6 e 7,  adota-se um potencial vetorial que chamaremos 

arbitrariamente de C*, e baseado em Kauffman & Keller (1983), diz que resolvendo as equações 

de Maxwell obtem-se a equação de Helmhotz para difusão (Eq. 8)  e as componentes do campo 

eletromagnético Eq. 9 e 10 respectivamente. Onde k² ≈  iωµσ, para materiais geológicos e 

frequências menores 105 Hz. 
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∇ ²C* + k²C* = 0 (Eq. 8) 

E = iωµ∇ ×C*  (Eq. 9) 

H = k²C* + ∇ ( ∇ *C⋅ )  (Eq. 10) 

Considerando hipoteticamente a terra uniformemente estratigráfica como condição de 

fronteira, C* consiste em apenas uma componente, ou seja, a componente vertical z para o campo 

elétrico. 

C* = (0, 0, C *
z )  (Eq. 11) 

Onde: C *
z  é uma função escalar de x, y e z, desta forma a Eq. 8 pode ser escrita: 

∇ ² C *
z  + k² C *

z  = 0  (Eq. 12) 

O campo magnético vertical é o principio que rege o funcionamento do método TDEM que 

utiliza um campo elétrico transversal produzido por um loop transmissor, assim a Eq. 10 pode ser 

escrita como: 

Hz = k² C *
z  + 

²

 C  ² *
Z

z∂

∂
  (Eq. 13) 

A fim de solucionar a Eq. 13 o potencial de Schelkunoff pode ser utilizado como um 

dipolo magnético vertical dado por: 
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  (Eq. 14) 

Onde:  m = momento do dipolo magnético; 

J0 = função de Bessel de ordem zero; 

λ = 22
yx kk + , onde Kx e Ky correspondem as frequências nas direções x e y; 

u = 2² nk+λ , onde k 2
n corresponde ao ultimo valor da camada (k² ≈  iωµσ ); 

r = ²² yx + , onde r corresponde ao raio do arranjo do loop, ou ponto central; 

         RTE = representa coeficiente de reflexão, este valor reflete o quanto o substrato geológico 

pode influenciar no campo primário; 

Desta forma, integrando a Eq. 14 e baseando-se em um arranjo de loop circular de raio d 

com uma corrente I, a equação passará: 
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C* (r, z) = 
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01
  (Eq. 15) 

Onde: z = distância entre a 1ª camada e a bobina transmissora. 

          h = distância entre a 1ª camada e a bobina receptora. 

          J1 = função de Bessel de 1ª ordem. 

 

Figura 58: Desenho esquemático da influencia da geologia no campo primário. 

 A figura 58 ilustra a influencia do campo primário com a geologia, onde para resolver 

estes tipos de situações em que a bobina receptora está no centro do loop (arranjo de loop central), 

substitui-se a Eq. 13 pela Eq. 15, de modo que o campo magnético vertical neste tipo de 

configuração será: 
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²
 (Eq. 16) 

 A Eq. 16 consiste na equação de Hankel ou integral de Hankel, esta equação é expressa no 

domínio da frequência em função do RTE e desta forma, é utilizado a transformada inversa de 

Fourier ou Laplace para calcular sua intensidade no domínio do tempo, então o RTE passará: 

RTE = 
u

u

+

−

λ

λ
  Eq. (17) 
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 Portanto a Eq. 16 se reduz para seguinte forma: 
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  (Eq. 18) 

Resolvendo a integral e aplicando a transformada inversa de Laplace, a Eq. 18 pode ser 

aplicada para resolver o campo magnético utilizando a relação B = µ0H, resultando: 
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Onde: θ = t4/
0
σµ  

           erf = função erro (θd) 

           Bz = doI 2/µ representa a intensidade magnética antes de a corrente ser desligada. 

 Com isso, a derivada no tempo ou impulso ( tBz ∂∂ / ) pode ser representada: 
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Onde: σ = condutividade elétrica do meio (S/m). 

 Em função das limitações que o equipamento possui o campo secundário não é medido 

após o desligamento da corrente elétrica nos tempos inferiores a 100 micro-segundos, desta forma, 

apenas é possível recuperar a resposta do meio depois de um determinado tempo após o 

desligamento da corrente pelo processo chamado de estágio posterior. Para estes tempos tardios o 

impulso pode ser representado da seguinte forma: 
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Onde t = tempo de decaimento magnético. 

 Agora com a derivada temporal de Bz percebe-se que o decaimento da onda fica próximo a 

2/5−
t  e para se ter uma melhor visualização é utilizada a resistividade aparente para os tempos 

tardios. 
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7.3 Aquisição e Processamento 

A aquisição dos dados TDEM foi utilizada com o arranjo single-loop ou loop coincidente, 

que foi bastante utilizada na antiga União Soviética; essa configuração utiliza um único loop como 

transmissor e receptor (Fig. 59). Enquanto a corrente está passando ele age como o transmissor. 

Uma vez que a corrente é desligada, os terminais do loop são conectados ao receptor e dessa 

forma a resposta do campo secundário pode ser medida. 

 

Figura 59: Esquema teórico do Loop transmissor e receptor. 

Neste trabalho foram realizados três perfis TDEM em localidades diferentes: Nova 

Jaguaribara (barragem do açude), Curupatí (Sul de Nova Jaguaribara) e Alagamar (Jaguaretama). 

Todas estas localidades estão associadas com altos índices de concentrações de epicentros, toda 

esta campanha geofísica resultou cerca de 160 dados eletromagnéticos para uma campanha de 15 

dias aproximadamente. A figura 60 mostra o arranjo e a instrumentação utilizados nas aquisições. 

Figura 60: Montagem da geometria de aquisição tipo “loop”, formado um quadrado (90º) coincidente com lado 

medindo 100 e 25 metros. (Coordenadas UTM WGS 84, 557838 E / 9394558 N). 
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No segundo semestre de 2012 (Novembro e Dezembro), nas localidades de Alagamar 

(Jaguaretama) e Curupatí (Nova Jaguaribara), foram realizados sondagens com loop´s de 100 m e 

25 m com espaçamentos de 50 m para cada aquisição de dados; esta técnica foi utilizada para 

realçar com boa resolução de dados a porção mais rasa (25 m) e desta forma, correlacionar os dois 

dados, a fim de identificar se os mesmos seguem comportamentos de curva de resistividade x 

tempo no mesmo sentido ou semelhante. Já nas aquisições realizadas em Nova Jaguaribara 

(próxima à barragem), foram utilizados arranjos de loop´s de 50 m com espaçamentos de 100 m 

para cada aquisição; este fato se deu em função destes dados terem sido adquiridos em 2011 por 

Rocha, L.A. & Silva, F.M. e cedidos para  a realização deste trabalho. 

Ao contrário de outros métodos eletromagnéticos, o TDEM sofre pouca influência de 

ruídos originados por fontes naturais. As maiores fontes de ruído para o TDEM de fato são 

artefatos feitos pelo homem. Sørensen et al. (2006) divide as fontes de ruído para o TDEM na 

forma de dois tipos diferentes de acoplamento: o galvânico e o capacitivo figura 61. 

 

Figura 61: Fontes que geram ruídos em dados eletromagnéticos. (adaptado de Bartolozo C.A.) 

Neste contexto algumas aquisições sofreram com tais perturbações do exemplo da figura 

61, causando ruídos nos dados e para tentar solucionar tais problemas de campo foram alterados 

os parâmetros de entrada antes das aquisições, usando filtro de frequência, time gates e stack; este 

dois últimos manipulados de forma correta puderam suavizar alguns dados. 
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Os parâmetros de aquisição em sua maioria foram adquiridos com time 5 stack 11 e 

corrente 4Amp. que em boa parte dos dados alcançava um máximo de 3.0Amp. juntamente com 

duas baterias de 12V cada. Estes parâmetros foram escolhidos através de diversos testes realizados 

em campo, dando bom resultado para regiões de cristalino, pois o ajuste do stack e o time são 

parâmetros que melhoraram o resultado das sondagens no sentido do sinal-ruído. O levantamento 

(fig. 62) foi efetuado com a realização de diversos pontos de investigação distribuídos ao longo de 

direções ortogonais às estruturas rochosas (identificadas no sensoriamento remoto). O 

equipamento utilizado foi o TEM-FAST 48. 

 

Figura 62: aquisição de dados TDEM em forma de caminhamento e propagações das ondas EM no subsolo. 

Para o processamento dos dados geralmente é usado um tipo de modelagem avançada 

segundo o qual é gerado um modelo hipotético da terra estratificada e então a resposta teórica para 

este modelo é calculada, o modelo é então refinado até que a resposta calculada seja associada ao 

campo medido ou observado; o modelo de refinamento pode ser obtido através de um processo 

iterativo denominado de inversão. 

Inversões 1-D foram aplicadas a estações que puderam fornecer curvas de atenuação da 

voltagem induzida pouco distorcidas.  Algumas sondagens não puderam ser utilizadas para fins de 

inversão, devido ao ruído eletromagnético existente na região como, por exemplo, redes de alta 

tensão e cercas. 

Para o processamento dos dados TDEM todos os arquivos tiveram que ser convertidos na 

extensão “TEM” por meio do software Tem48Conv (fig. 63). Durante a conversão para cada 

estação foi atribuída uma coordenada X, Y e Z, somente após este procedimento os dados foram 

convertidos para “TXT”, que puderam ser processados no programa IX1D da INTERPEX. 
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Figura 63: Estações TDEM com respectivas coordenadas XY e Z no software Tem48Conv. 

Antes de iniciar o processamento dos dados é de fundamental importância fazer a 

exclusão dos pontos originados pelos ruídos ou dispersão do sinal eletromagnético (fig 64). Neste 

caso observou-se que tais perturbações correspondem aos valores de resistividade saturada 

(exagerada) ou negativa e às grandezas de erro de resistência iguais aos valores de resistência 

adquirida. Esta metodologia se justifica pelo fato de não existir resistividade negativa e pelo fato 

de que erro com mesma grandeza de valores adquiridos corresponde a praticamente a valores 

iguais, ou seja, uma margem de erro muito próxima do valor adquirido. 

 

Figura 64: Tabela (txt) com os valores de resistividade saturada (vermelho) e erro de resistência (preto). 
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Ao iniciar o programa é necessário importar os dados (txt), pois este software trabalha 

com várias extensões de diversos métodos geofísicos (figura 65). Assim, após importar os dados o 

programa solicitará a configuração do arranjo do loop de campo, neste caso single loop (loop 

coicident), unidade de voltagem (V/A) e o tempo em milisegundo; depois é preciso indicar com 

quais colunas terá que trabalhar, e finaliza com o ultimo layout que é a entrada de coordenadas, 

injeção de corrente, tamanho do loop e altimetria da aquisição. 

 

Figura 65: Layout do IX1D e comandos e seus parâmetros de entrada. 

Em seguida, os dados são plotados em resistividade por tempo, que representa a resposta 

física da aquisição que é necessária para poder gerar o modelo geoelétrico que é dado em 

resistividade por profundidade ou elevação, correspondendo ao modelo de inversão e, neste caso, 

modelo em 1D. O IX1D para inversão dos dados conta com o recurso que cria um modelo 

invertido com várias camadas (modelo suave) através de um processo denominado inversão de 

Occam (Constable et al., 1987), proporcionando uma estimativa inicial da variação da 

resistividade em função da profundidade (figura 66). 
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Figura 66: Curva Resistividade por profundidade para estação número 11. 

Alguns dados adquiridos em campos possuem uma alta resistividade com variação do 

tempo não tão significante, este fato se explica em função do terreno ter uma alta resistência 

ocasionando a dispersão do sinal no meio fazendo com que os dados se comportem bastante 

oblíquos (verticalizados) no gráfico de resistividade x tempo. Para solucionar estes problemas 

adotou-se uma metodologia chamada de “modulação” (fig. 67), que consiste numa aproximação 

manual de um determinado modelo geoelétrico que se aproxime ao máximo da resposta física 

(resistividade x tempo), e assim ajustar os pontos sem realizar a inversão na modelagem. 

 

Figura 67: Valores de alta resistividade, sendo modelada pelo processo de modulação. 
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Perfil Alagamar: 

 A realização deste perfil foi dada em função da ocorrência de pequenos sismos nesta área; 

desta forma, procurou-se realizar uma seção perpendicular às estruturas regionais existentes e, 

assim, correlacionar as zonas de resistividade/condutividade com fenômenos sísmicos atuantes. 

A Figura 68 mostra o posicionamento das sondagens TDEM, a mesma foi utilizadas para 

os loops´s de 100 m e 25 m e espaçamento de 50, m ao longo do leito do açude Castanhão, com 

inicio ao N e terminando ao S. Estes tipos de aquisições melhoram a resolução horizontal dos 

dados em função de um dado estar próximo ao outro. 

 

Figura 68: Mapa de localização do perfil TDEM Alagamar. 

O objetivo de utilizar dois loop´s de tamanhos diferentes para cada estação era para 

identificar zonas mais rasas para o loop de 25m e investigar mais profundo com o loop de 100m 

(Figura 69). Com estas duas informações optou-se por processar os dados separadamente a fim de 

se observar se ambos possuíam alguma correlação. Também foi utilizada a extração manual de 

lineamentos e dados de campo (Figura 70) para serem correlacionados com os dados da seção de 

resistividade invertida (Figura 71). 
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Figura 69: Pseudo-seção com todas as sondagens TDEM na localidade de Alagamar.
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Figura 70: Pontos de aquisições geofísicas com interpretações manuais de lineamentos em Alagamar. 
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Figura 71: Pseudo-seção de resistividade com identificação de zonas condutivas e interpretação estrutural em Alagamar. 
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Perfil Curupatí: 

Na de localidade de Curupatí (Figura 72), foi realizado um perfil de 1 km, pois esta área 

limitou a aplicação do TDEM não só por existirem bastante materiais indutores (redes elétricas), 

quanto aos acessos existentes na região (áreas abertas)  que inviabilizou a continuação do perfil 

nas margens do açude. 

 

Figura 72: Mapa de localização do perfil TDEM Curupatí.  

Todas as aquisições foram feitas com duas leituras uma para o loop de 25 m e a outra para 

o de 100 m com distancia de 50 m para cada aquisição (Figura 73), Esta metodologia como 

mencionado antes, tem a finalidade de investigar porções rasas e profundas, como da mesma 

forma, identificar as feições geológicas presentes em subsuperficie.  

 O perfil TDEM foi iniciado a oeste e finalizado a leste da localidade. Esta direção foi 

tomada baseada nos dados do sensoriamento remoto, que facilitou a visualização do trend regional 

das estruturas geológicas (Figura 74). Assim pode-se realizar o Tem-Fast ortogonalmente sobre a 

Zona de Cisalhamento Castanhão (ZCC) que pode estar sendo influenciada pelos sismos 

ocorrentes na região (Figura 75). 
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Figura 73: Pseudo-seção com todas as sondagens TDEM na localidade de Curupatí. 
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Figura 74: Pontos de aquisições geofísicas com interpretações manuais de lineamentos em Curupatí. 
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Figura 75: Pseudo-seção de resistividade com identificação de zonas condutivas e interpretação estrutural na localidade de Curupatí. 

Z. C. Castanhão 
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Perfil Nova Jaguariba: 

 O perfil na cidade de Nova Jaguaribara (Figura 76) teve uma extensão de 4 km. Este perfil 

foi realizado no ano de 2011 por Rocha & Silva, que aplicaram o método TDEM para a ocorrência 

dos tremores sismogênicos próximos à barragem do açude Castanhão. Os dados deste perfil foram 

cedidos para serem adicionados aos outros dados deste trabalho; no entanto, o arranjo utilizado 

nas aquisições foram loop de 50 m e espaçamento de 100 m, com inicio a leste e finalizado a oeste  

 

Figura 76: Mapa de localização do perfil TDEM Nova Jaguaribara. 

 Os parâmetros de aquisição neste perfil foram Time 3 Stack 12 e Corrente 4A, desta forma 

boa parte dos dados alcançaram um máximo de 3.5A, 0.5A a mais do que nos últimos perfis. Este 

fato é explicado em função da área do arranjo do loop (50 m) que possui tamanho e uma 

resistência menor das rochas, ocorrendo assim, um alto valor de injeção de corrente no meio. 

Segundo Silva & Rocha (2011), os parâmetros utilizados foram baseados no manual do 

equipamento, que diz que quanto maior o Time, mais destorcido será o resultado da sondagem e 

em relação ao Stack, para melhorar o resultado das sondagens quando haja algum tipo de ruído. O 

produto desta aquisição encontra-se nas figuras 77, 78 e 79. 
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Figura 77: Pseudo-seção com todas as sondagens TDEM na localidade de Nova Jaguaribara. 
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Figura 78: Pontos de aquisições geofísicas com interpretações manuais de lineamentos em Nova jaguaribara. 
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Figura 79: Pseudo-seção de resistividade com identificação de zonas condutivas e interpretação estrutural em Nova Jaguaribara. 

Z. C. Castanhão 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Depois de realizadas todas as etapas de campo e pós-campo, vários resultados foram 

obtidos, estes, fundamentais para a explicação das ocorrências e dos fenômenos decorrentes nas 

imediações do açude Castanhão.  No decorrer do trabalho percebeu-se que as técnicas utilizadas, 

obtiveram grande importância no que tange aos aspectos do mapeamento geológico, descrição 

petrográfica, seção geoelétrica, medidas de foliação/fraturas, dentre outros, resultantes de produtos 

de imagens orbitais, microscópio eletrônico e instrumentações geofísicas que se caracterizam 

como ferramentas geotecnológicas (geotecnologia). 

Os processos realizados na etapa pré-campo, que foram basicamente a revisão 

bibliográfica juntamente com o processamento digital de imagens de Sensoriamento Remoto, 

embasaram tanto os conhecimentos sobre os aspectos litológicos, como também aos acessos e vias 

de estradas, facilitando assim, as demarcações dos perfis geológicos e, posteriormente para as 

seções eletromagnéticas. 

 Os PDI tiveram uma grande importância no que diz respeito a produtos cartográficos 

geológicos, notadamente a composição RGB, análise de banda individual, razão entre bandas e 

posteriormente a imagem de radar SRTM, facilitando nas extrações de mega dobras e zonas de 

cisalhamentos que recortam e afetam boa parte do Açude. A foliação regional é praticamente 

paralela às feições observadas nas imagens de satélites (lineamentos), evidenciando mais ainda 

que as fraturas se desenvolveram nas zonas de maior fraqueza (foliação). 

 Em se tratando de novas feições estruturais identificadas por produtos orbitais destaca-se a 

falha de caráter “normal” (regime discordante) com direção SE – NW, que recorta toda área de 

estudo e neste trabalho será denominada de “Falha Michel Arthaud” em homenagem póstuma ao 

ex-professor de geologia estrutural desta Universidade e um dos principais pesquisadores que 

mapearam esta região (Orós – Jaguaribe). O regime tectônico desta feição foi bem definido em 

campo, havendo também evidências por sensoriamento remoto onde a movimentação dextral 

deste bloco é observada e evidencias nas imagens de satélites. 

 Com os dados de lineamentos extraídos de modo manual e automático, foi possível gerar 

diagramas de rosetas (Figuras 80 e 81) e mapas de densidade de lineamentos, que representam 

áreas com concentração de lineamentos por km² (Figuras 82 e 83), onde representam mapas com 

informações de estruturas rúpteis, podendo correlacionar com os sismos existentes pela 

distribuição espacial dos lineamentos extraídos dos produtos orbitais. 
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Figura 80: Diagrama de rosetas dos lineamentos manuais. 

 

 

Figura 81: Diagrama de rosetas dos lineamentos automáticos. 
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Figura 82: Mapa de densidade de lineamentos manuais com o posicionamento dos epicentros. 
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Figura 83: Mapa de densidade de lineamentos automáticos com o posicionamento dos epicentros. 
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As Figuras 82 e 83 representam a quantidade de lineamentos por km², desta forma, as 

cores em tons de cinza representam baixa quantidade de lineamentos, enquanto que as cores fortes 

em tons vermelhos representam zonas com alta quantidade de lineamentos, estando correlacionada 

também com altas concentrações dos epicentros, onde essas zonas com altos valores podem 

indicar grande probabilidade de atividade sísmica provocado pelas fraturas existentes. Através do 

diagramas de rosetas (Figura 80 e 81) e dos mapas de densidade de lineamentos, observa-se uma 

forte marcação destas estruturas voltadas para NE, isso implica em dizer que há coerências nos 

dados de extraídos manualmente e automaticamente, onde uma vez os dados convergem para o 

mesmo quadrante de direções azimutais.  

No mapeamento geológico foi observada a presença de cinco litologias, que 

posteriormente foram mapeadas com suas feições estruturais para a confecção do mapa geológico 

local, juntamente com a coleta de amostras para a confecção de lâminas delgadas. Desta forma, as 

descrições das seções delgadas resultaram em uma mineralogia básica de quartzo, feldspato 

potássio, plagioclásio biotitas e algumas associações de opacos e anfibólios que caracterizaram, 

assim, um ambiente de rochas de composição granítica. 

A área mapeada pode ser caracterizada geotectonicamente por dois grandes eventos, o 

primeiro de origem dúctil, interpretado aqui como evento de deformação que afetou toda a região 

e o segundo evento, baseado nas características rochosas, são os elementos da deformação frágil, 

caracterizados por rupturas distintas e pelas falhas existentes. 

O primeiro evento tectônico constitui-se de produtos deformacionais ou metamórficos 

apresentando uma “ductilidade”, que não mostram deslocamentos abruptos de falhas/fraturas, 

muito embora possam dar conotações sobre as condições de temperatura e pressão em que essas 

rochas foram deformadas. Neste caso estima-se que o grau metamórfico gerou-se nos fácies 

anfibolito alto, já que em boa parte da área apresenta-se migmatizada. 

O segundo evento tectônico possui características tipicamente frágeis, evidenciadas por 

rupturas e falhas nos litotipos deformados e, localmente, as ocorrências de rupturas apresentam-se 

em geometrias de falhas normais, inversas e transcorrentes como também a separação, por 

fraturas, de grandes blocos ocasionados pela desfragmentação no mesmo plano da foliação 

regional. O plano de descontinuidade das fraturas desse segundo evento tem largura variando 

desde a escala milimétrica (mm) até centimétrica (cm), aonde se percebe que estas feições estão 

preenchidas por água podendo gerar sismos bem significativos. A figura 84 mostra o exemplo dos 

dois exemplos tectônicos existentes na área de estudo. 
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Figura 84: Blocos representativos dos aspectos dúcteis e rúpteis decorrentes dos processos geotectônicos. 
(fonte: http://www.netxplica.com/figuras_netxplica/exanac/geologia/deformacoes.textoeditores.png) 

Durante o mapeamento verificou-se as ocorrências de rupturas (falhas/fraturas), fator este 

determinante para os fenômenos sismológicos que perfazem boa parte da área inundada podendo 

facilitar assim, pequenas movimentações dos blocos rochosos, uma vez que a água percolando tais 

rochas, podem ocasionar em função do seu peso ou até mesmo do seu próprio movimento, 

tremores ou movimento dos tais blocos rochosos (figura 85). 

 

Figura 85. Zona cisalhamento inserido no centro do açude. (Coordenadas UTM WGS 84, 556560 E / 9394060 N).  
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No que diz respeito à geofísica, as três pseudo-seções de resistividade aparente invertida, 

mostram que a subsuperficie da área investigada por meio das estações TDEM, é caracterizada por 

valores bastante elevados de resistividade, sendo possível observar uma descontinuidade lateral 

separando duas camadas geoelétricas: a mais superficial e menos resistiva pode ser relacionada ao 

solo superficial e, a outra, um pouco mais profunda e mais resistiva, pode ser relacionada às 

rochas do complexo Jaguaretama.  

Entretanto, é possível observar em alguns pontos isolados ao longo das pseudo-seções de 

resistividade aparente invertida a presença de valores mais baixos de resistividade no interior de 

algumas camadas geoelétricas individualizadas no parágrafo anterior.  

Nas camadas mais rasas é possível notar alguns pontos em que predomina a coloração 

verde com uma resistividade de 300 a 600 ohm.m (perfis de 25 m). Estas zonas provavelmente 

estão atribuídas aos locais onde há uma camada de solo mais espessa, onde o inteperismo atuou 

com maior intensidade, formando uma espessa camada de solo residual. 

Algumas zonas de alta resistividade que se iniciam nas pseudo-seções (coloração 

avermelhada), indicam que a camada mais superficial é predominantemente cristalina, ou seja, são 

rochas que não apresentam nenhum tipo de alteração ou inteperismo, fato este que influencia 

diretamente na resistividade como da mesma forma dispersa a propagação da onda 

eletromagnética da aquisição. 

Na segunda camada mais profunda e mais resistiva também é possível notar a presença de 

alguns pontos com baixos valores de resistividade podendo, desta forma, ser correlacionados a 

algum tipo de fraturas (descontinuidade), pois tais valores de baixa resistividade indicam que há 

presença de algum elemento condutor, e que logicamente deve ser a água que percola o interior 

das rochas fraturadas. Os dados que mostram esses baixos valores de resistividade aparente, foram 

adquiridos em ambientes associados à zona de cisalhamento, como também fraturas que recortam 

toda a área de estudo, assim, é notório observar uma queda brusca na curva de resistividade 

aparente. 
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Figura 86: Descontinuidade ou queda acentuada nos valore de resistividade (loop 25 m). 

A figura acima representa o comportamento da curva da resistividade em função do tempo 

e a modelagem para estes tipos de dados, onde, os baixos valores de resistividades presentes em 

vários pontos ao longo das seções, podem estar relacionados a algum tipo de descontinuidade 

presente nas rochas do local, como por exemplo, a continuidade em profundidade de alguma das 

fraturas observadas em superfície. A existência de fraturas profundas associadas à percolação da 

água no interior dessas descontinuidades pode estar gerando estas contribuições de baixos valores 

de resistividade aparente nas curvas, de resistividade por profundidade, obtida para as estações 

destacadas. 

Desta forma, destaca-se que a correlação entre os dados da geologia estrutural, do 

mapeamento de campo e de geofísica foi realizada de modo que, em alguns pontos, é perceptível a 

existência de baixos valores de resistividade associados com percolações de fluidos em meio às 

fraturas observadas em campo, e que as rochas estão sendo influenciadas por tais percolações e 

por estar em contato físico, fato este que exerce pressão sobre as rochas do açude Castanhão. 
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9. CONCLUSÕES 

 A partir dos produtos obtidos com os dados de sensoriamento remoto, mapeamento 

geológico de campo e dos resultados e interpretações das aquisições geofísicas, chega-se as 

conclusões apresentadas e sintetizadas abaixo. De fato, as conclusões devem corresponder aos 

objetivos propostos inicialmente no trabalho. Desta forma, as conclusões apresentadas nesta 

dissertação são baseadas nas observações de diversas pesquisas realizadas antes da etapa de 

campo e em laboratório, após a coleta de dados geológicos e geofísicos. Foram investigadas áreas 

com diversos pontos de epicentros oriundos dos sismos induzidos, que foram mapeadas 

geologicamente e através de investigação geofísica com método eletromagnético transiente 

(TDEM). 

A utilização de produtos de sensoriamento remoto através de um sistema de informações 

geográficas (SIG) se fez indispensável para a produção deste trabalho. Os produtos temáticos 

gerados a partir de imagens de satélites óticas e de radar (SRTM) evidenciaram grandes estruturas 

lineares que recortam a região do açude Castanhão. As referidas estruturas detectadas 

correspondem aos relevos positivo e negativo e tiveram respostas correlacionáveis com as 

medidas das estruturas observadas nos afloramentos visitados. 

As estruturas mencionadas representam lineamentos cujas direções são preferencialmente 

NE – SW a exemplo da Zona de Cisalhamento Jaguaribe, embora outras estruturas apareçam com 

direções N – S, associada à Zona Cisalhamento Castanhão. 

Com os dados orbitais foi possível realizar extrações dos lineamentos, gerando cerca de 

2000 lineamentos manuais, e 5.000 automáticos, que ressaltaram altas concentrações para NE. 

Assim as interpretações automatizadas confirmam a interpretação visual extraída de forma 

manual. 

Em se tratando de automatização de lineamentos, os mesmos evidenciaram um longo 

segmento estrutural com direção SE – NW, que no mapeamento de campo constatou-se através 

das brechas (indicativos de falha), esta nova estrutura rúptil que neste trabalho é denominada de 

Michel Arthaud, onde esta possui uma extensão aproximada de 360 km, iniciando em Patos (PB) 

e seguindo até Quixeramobim (CE), podendo ter uma grande importância sismológica para a 

Província Borborema (ANEXOS). 
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Durante o mapeamento geológico foi encontrada a presença de cinco litologias 

predominantes na área estudada, que corresponderam aos migmatitos, gnaisses, xistos, granitos e 

rochas de falhas de idades do Paleoproterozóico ao Neoproterozóico. 

Neste mapeamento foram investigadas falhas e fraturas em contato com as águas do açude 

Castanhão e com isso, evidenciou-se que as mesmas podem sofrer com tais ações da percolação 

dos fluidos, evidenciando mais ainda que as ocorrências sismogênicas possam estar associadas ao 

peso que a lâmina de água exerce sobre as rochas fraturadas ou falhadas. 

Com as medidas das fraturas obtidas em campo, foi gerado um diagrama de plano de 

fraturas do tipo roseta, onde se percebe um comportamento de duas famílias de fraturas uma com 

direção NE – SW e a outra NNW – SSE (quase N –S), semelhantes com os lineamentos retirados 

dos produtos de sensoriamento remoto.  

O comportamento da foliação regional possui praticamente a mesma direção das fraturas, 

pois estas se difundiram neste ponto de fraqueza (foliação) com Trend praticamente NE – SW, 

podendo estar associadas às zonas de cisalhamento presentes na área. 

Nas descrições de algumas lâminas delgadas, a mineralogia mostra que as rochas presentes 

na área do Castanhão apresentam em geral uma composição fundamentalmente granítica.  Por 

outro lado, os veios pegmatíticos muito frequentes, são bastante ricos em feldspato potássico bem 

que trazem em sua massa minerais opacos e anfibólios; estes últimos sugerem material restítico 

oriundo dos migmatitos. 

Observou-se que a cronologia dos eventos tectônicos possui dois períodos distintos, o 

primeiro foi manifestada como sendo a fase de deformação dúctil, ou seja, uma fase de intenso 

metamorfismo que deformou as rochas preexistentes. Posteriormente os vários sistemas rúpteis, 

caracterizados por falhas e fraturas e que correspondeu a um segundo evento tectônico nas 

imediações do Açude Castanhão. 

Através das investigações geofísicas, foram identificadas várias zonas de “baixa 

resistividade”. Tal fato propicia em uma primeira hipótese, que estas profundidades da ordem dos 

20 m (loop de 25) e 100m (loop de 100) nas pseudo-seções processadas, possuem algum tipo de 

descontinuidade em termos de resistividade/condutividade, onde os locais investigados estão sobre 

rochas fraturadas e próximas com o contato da água do açude. 
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A aplicação do método TDEM foi realizada com o objetivo de detectar zonas anômalas de 

resistividade, fato este que gerou imageamento (pseudo-seção) da subsuperficie, atingindo uma 

profundidade de investigação de até 200 m, quando observado nas sondagens zonas de baixa 

resistividade (zonas mais condutivas), que podem ser correlacionadas a descontinuidades por 

preenchimento de água.  

É importante destacar que para a realização deste trabalho com a finalidade de investigar 

os sismos induzidos, estava prevista aquisições geofísicas com método Magnetotelúrico que 

possui maior poder de penetração, mas em função de razões alfandegárias, o equipamento 

comprado da Alemanha teve sua chegada praticamente no fim desta dissertação. A 

impossibilidade de uso deste equipamento impediu uma investigação das resistividades em 

profundidade mais importantes. Notadamente, este tipo de pesquisa é fortemente recomendado 

para a realização de novos trabalhos podendo ser geradas outras oportunidades para trabalhos 

nesta área do Castanhão. 

9.1 Considerações finais 

• A utilização do equipamento Tem-fast 48, não foi a mais indicada em função do próprio 

equipamento ser limitado para investigações de grandes profundidades. No entanto por ter 

sido utilizado com seus parâmetros de entradas ajustados ao ambiente geológico, pode 

gerar dados significativos e com boa resolução, de modo que a investigação limitou-se ao 

máximo de 400 m de profundidade. O ideal seria instrumentação com poder de penetração 

da ordem de 1 km ou mais para investigar para o hipocentro dos sismos do Castanhão. 

• No que diz respeito aos produtos de sensoriamento remoto, as técnicas adotadas geraram 

resultados de fácil reconhecimento das estruturas geológicas presentes na área, o que 

favoreceu ao conhecimento da geologia local, pois quando correlacionadas com os dados 

de campo, mostraram coerência com suas orientações estruturais e medidas geológicas. A 

falha Michel Arthaud é sugerida neste trabalho para contribuir com a cartografia geológica 

deste Estado, salienta-se que estudos mais profundos devem ser realizados nesta estrutura 

em função desta não ser objetivo do presente trabalho, podendo ter seus limites e 

espessuras variados estando associada com os eventos sismológicos existentes. 

• Portanto, este trabalho procurou realizar estudos para aumentar as informações dos sismos 

que ocorrem no açude Castanhão, esperando assim, que este contribua significativamente 

para a realização de futuros trabalhos nesta área. 
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