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RESUMO 
 

A pesquisa foi desenvolvida a sul do Município de Irauçuba, englobando o distrito de 

Juá, em uma área de 130km². A Região Nordeste do Brasil, especificamente no interior 

do Estado do Ceará, é marcada, geralmente, pelo clima seco e distribuição irregular da 

quadra chuvosa. A captação de água subterrânea, muitas vezes, é a única alternativa 

para suprir a falta deste recurso quando a estiagem prolongada compromete o 

abastecimento. Tendo em vista minimizar os erros inerentes da locação de um poço 

realizou-se a análise em detalhe das estruturas rúpteis que afetam os terrenos pré-

cambrianos. Litologicamente é constituída por rochas ígneas e metamórficas 

pertencentes as unidades Pelito-Carbonática e Migmatítica. As rochas destas unidades 

foram submetidas a retrabalhamentos durante o Evento Brasiliano, registrando 

estruturas dúcteis e rúpteis. Nestes terrenos configura-se o “domínio hidrogeológico do 

cristalino”, com a ocorrência de água subterrânea condicionada por estruturas rúpteis 

que podem estar interconectadas, e adquirir porosidade secundária capaz de facilitar a 

percolação e o armazenamento de fluidos. A caracterização estrutural das feições 

rúpteis, em escala de detalhe, foi realizada por meio da técnica do “metro linear”. O 

estudo de imagens de sensoriamento remoto consistiu na aplicação de técnicas de 

processamento digital. De forma complementar, utilizou-se a geofísica terrestre através 

do caminhamento eletromagnético. As direções de alinhamentos estruturais obtidas pela 

interpretação das imagens de satélite são compatíveis com os resultados da interpretação 

dos dados de fraturas, estudadas nas rochas. As principais famílias de fraturas 

identificadas são a N-S e E-W, secundariamente, NE-SW e NW-SE. O uso da geofísica 

terrestre revelou zonas condutivas relacionada à presença de fraturas em subsuperfície. 

Com a integração dos dados gerados foram selecionadas duas áreas potencialmente 

importantes para exploração hidrogeológica, correspondentes as concentrações C-01, 

norte de Juá e C-04 nas imediações de Juá. 

 

Palavras-chave: Geologia Estrutural, Hidrogeologia, Sensoriamento Remoto, Geofísica. 



 

ABSTRACT 
 

This research was carried out in a 130 km2 area, in the Juá village, south of the Irauçuba 

town. The Northeast of Brazil, specially the countryside, is marked by arid climate and 

irregular distribution of rain. The captation of groundwater is normally the only solution 

to provide water during dry weather. To minimize the natural errors that occur during 

the location of a well we made detailed analysis of the reptile structures that affect the 

Precambrian terrains. Lithologically it is constituted by igneous and metamorphic rocks 

belonging to the Migmatitic and Pelitic-Carbonatic Units. These rocks were reworked 

during the Brasilian Event, which registered both ductile and ruptile structures. In these 

terrains the “hydrological domain of the crystalline” is represented, in which the 

groundwater is controlled by ruptile structures that may be interconnected to the point 

of acquiring enough secondary porosity to facilitate the percolation and the storing of 

fluids. The structural characterization of these ruptile features was made in a detailed 

scale by means of the “linear-meter” technique. The remote sensing images study 

consisted on the application of digital processing techniques, as well as terrestrial 

geophysics by means of electromagnetic profiles. The structural trends obtained by 

satellite images are compatible with the results taken from fracturing data. The main 

fracture sets are N-S and E-W and secondarily, NE-SW and NW-SE. Geophysical 

studies revealed conductive zones related to the presence of subsurface fractures. Data 

integration led to two potentially important areas for hydrogeological exploration, 

which correspond to the C-01 (north of Juá) and C-04 (Juá) concentrations. 

 

Keywords: Structural geology, hydrogeology, remote sensing, geophysics. 
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1. INTRODUÇÃO 

A superfície da Terra é coberta por oceanos, que ocupam cerca de 70% e 

com volume total aproximado de 1.385.984.610 km³. Deste total, 97,5% constitui-se de 

água salgada e apenas 2,5% em água doce, ou seja, 1,351 bilhões km3 e 34,6 milhões 

km³, respectivamente. Do total do volume de água doce (34,6 milhões km³) do planeta, 

cerca de 30,2% (10,5 milhões de km³) podem ser utilizados para a vida vegetal e animal 

nas terras emersas, pois 69,8% encontram-se nas calotas polares, geleiras e solos 

gelados. Dos 10,5 milhões de km3 de água doce 98,7% (10,34 milhões de km³), 

corresponde à parcela de água subterrânea. Apenas 92,2 mil km³ (0,9%) corresponde ao 

volume de água doce superficial (rios e lagos), diretamente disponível para as demandas 

humanas, que corresponde a 0,008% do total de água no mundo (Borghetti et al., 2004). 

A água doce disponível no mundo é distribuída pelo ciclo hidrológico. Este 

ciclo é irregular, via de regra, pois é dependente de um conjunto de fatores, inclusive a 

posição geográfica (latitude), favorecendo o índice pluviométrico, taxa de insolação, 

evaporação, entre outros. 

No Brasil a implantação de investimentos para a captação das águas 

superficiais, visando a construções de açudes e barragens são utilizadas para beneficiar 

boa parte do consumo nas cidades e no interior, considerando as características 

climáticas e a morfologia dos rios brasileiros. 

O uso dos recursos hídricos superficiais no Nordeste é dificultado pelas 

características climáticas, que favorecem condições de longa estiagem por um período 

de tempo que perduram por meses, comprometendo o abastecimento local. Portanto, a 

construção de barragens, proporciona o acúmulo de água nos períodos chuvosos, que 

permanecem por poucos meses. 

Os aqüíferos podem ser captados de forma pontual por meio de poços, 

favorecendo o abastecimento de famílias e comunidades. A produção depende 

principalmente da característica geológica do terreno, bem como as condições 

climáticas, topográfica, entre outras. 

Em relação à sensibilidade, as águas superficiais oferecem maior 

suscetibilidade a influências diversas, em relação aos aqüíferos que oferece proteção 

contra fatores externos como: evaporação, contaminação, fatores antrópicos, entre 

outros. 
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A construção de um poço envolve custos médios menores em comparação a 

de uma barragem completa no semi-árido nordestino, que é caracterizado por terrenos 

compostos por rochas ígneas e metamórficas, designado de cristalino. 

A Região Nordeste do Brasil tem área total aproximada de 1.540.000 km2, 

com boa parte de seu território constituído por rochas cristalinas. Cerca de 75% desse 

território é inserido no polígono das secas, submetida a severas condições de estiagem, 

caracterizada por duas estações distintas, o verão e o inverno. 

As variações climáticas geram, em alguns estados, condições de irregulares 

dos períodos chuvosos. No Ceará este período de irregularidade pluviométrica tem, 

normalmente, continuidade de 3 a 5 meses (fevereiro a junho), em compensação há 

escassez quase por completo nos meses posteriores. 

Em muitos casos, a única alternativa viável para abastecimento 

populacional, principalmente nos períodos de longa estiagem, acaba sendo por meio de 

poços, geralmente em terrenos cristalinos. Nestes terrenos a determinação do local 

favorável à construção de um poço envolve o uso e avaliação de um conjunto de 

técnicas prospectivas aplicadas. Esta atividade é sempre acompanhada de incertezas 

ligada ao comportamento das feições rúpteis (fraturas, juntas e falhas), que controlam a 

acumulação de água nestes terrenos. 

O projeto mais recente desenvolvido na área foi o PROASNE – Projeto de 

Água Subterrânea no Nordeste do Brasil, no período entre 2000 e 2004, que abrange 

quatro áreas piloto localizadas em três estados (Ceará, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte). Este projeto foi subsidiado pela Canadian International Development Agency 

(CIDA) e gerenciado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Este trabalho 

objetivou a aplicação de tecnologias de geofísica (aérea e terrestre) e sensoriamento 

remoto para identificação de zonas favoráveis a explotação de água subterrânea. 

A execução do PROASNE (2000-2004) no Ceará teve como uma das áreas 

alvo a porção sul do Município de Irauçuba, Distrito de Juá, abrangendo 

aproximadamente 175 km2. Nesta área foram realizados levantamentos geofísicos 

aéreos e terrestres, como etapa final, determinou-se três locais para construção de poços, 

que após testes de bombeamento foram obtidos valores de vazão inferiores a 1,25 m³/h, 

sendo considerados como improdutivos (Oliveira et al., 2003). 

Esta Dissertação de Mestrado utilizou-se de uma metodologia da Geologia 

Estrutural para tentar compreender as feições rúpteis, que controlam o aqüífero 

cristalino da área em apreço. Dentro desta área foram executados diversos trabalhos, 
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como Castro (1982), Pinéo (2005) e Souza Filho (1998), entre outros, que possuía 

objetivos semelhantes, mas com foco central o estudo geofísico. 

A área alvo desta dissertação possui área que possui 130 km2, inserida no 

distrito de Juá, Município de Irauçuba, Ceará. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Como objetivo geral visou-se analisar em detalhe as estruturas rúpteis que 

afetam terrenos cristalinos, visando a identificação de locais mais propícios a 

prospecção de água subterrânea. 

Especificamente este trabalho visa: a) aplicar técnicas de processamento 

digital em imagens do sensor Landsat 7 TM e ETM+, produtos SRTM, técnicas de 

extração de informação do relevo e de fotoalinhamentos; b) realizar o reconhecimento 

geológico-estrutural; c) identificar o potencial, de acumular água, das estruturas rúpteis, 

empregando técnicas de análise estrutural de detalhe para reconhecer o comportamento 

das estruturas rúpteis; d) aplicar técnicas geofísicas a fim de auxiliar na visualização do 

comportamento rúptil em subsuperfície; e) elaborar um arquivo de dados composto 

pelas informações do cadastro de poços disponíveis, informações geológicas, feições 

rúpteis e dúcteis, imagens processadas, interpretações e de geofísica. 

 

1.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área-alvo deste estudo localiza-se no estado do Ceará, compreendendo a 

porção sul da Folha Cartográfica Irauçuba SA.24-Y-D-V da SUDENE 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Abrange uma área de 130 km², 

delimitada pelas coordenadas UTM 410.000 e 400.000 km; 9.578.000 e 9.565.000 km 

(zona 24, datum WGS84). 

A partir de Fortaleza o acesso até Irauçuba é feito por meio da rodovia 

federal BR-222, passando pelos distritos de São Luis do Curu, Umirim, Itapajé, 

distando aproximadamente 165 km, a partir desta. Ainda na mesma rodovia segue-se a 

rumo leste por volta de 7 km até a entrada de Juá e a partir desta toma-se o rumo sul por 

mais 9 km até a localidade de Juá, porção central da área em apreço (Figura. 1.1). 

O percurso total até o destino final é de 181 km, feito em sua maioria em 

estrada asfaltada (172 km), o restante feito em estrada carroçável de revestimento solto 

(9 km). 
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Figura 1.1 - Localização da área de estudo no Estado do Ceará, município de Irauçuba, distrito de Juá 

(Coordenadas UTM, zona 24 Sul - datum WGS-84). 
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1.3 MÉTODOS DO ESTUDO 
A determinação da área foco desta pesquisa surgiu a partir da necessidade 

de entender as condições locais existentes na distribuição das feições rúpteis que 

poderiam influenciar no acúmulo de água nas rochas cristalinas da área. Trabalhos com 

diversas temáticas e escalas de abordagem precederam a este, sendo principalmente de 

cunho geofísico. 

A presente pesquisa com uma abordagem geológico-estrutural foi 

desenvolvida de acordo com uma metodologia subdividida em três etapas principais 

detalhadas a seguir. 

A etapa 1 constou da aquisição bibliográfica referente ao tema, consulta de 

bases cartográficas, cadastro de poços, mapas temáticos, fotografias aéreas e imagens 

orbitais da área de estudo. Este material serviu para construção da base conceitual de 

suporte para a confecção da dissertação, sendo sempre atualizado. 

O levantamento da base cartográfica foi obtido a partir da folha Irauçuba 

(SA.24-Y-D-V) da SUDENE de 1972, com escala 1:100.000, e datum horizontal 

Córrego Alegre – Minas Gerais. 

Os dados de poços foram adquiridos com base na pesquisa on-line no 

nacional disponível no website do Serviço Geológico do Brasil – CPRM 

(http:\\www.cprm.gov.br). Deste foram obtidas informações como: coordenadas, 

situação, profundidade, tipo de poço, vazão e parâmetros físico-químicos (quando 

existentes), entre outros. Montou-se uma planilha com o Software Excel com estas 

informações. No total foram listados vinte e um (21) poços, dos quais dois (2) são do 

tipo amazonas e o restante do tipo tubular. Deste total nem todos os poços possuem 

informações completas. 

O mapa geológico atualizado foi compilado a partir de Sousa Filho (1998). 

Em função da indisponibilidade de fotografias aéreas que recobrem a área 

foco foram utilizadas imagens de satélite do sensor landsat 7 TM e ETM+. Estas 

imagens foram obtidas no website da Universidade de Maryland (Estados Unidos) 

através da GLCF (Global Land Cover Facility) pela ESDI (Earth Science Data 

Interface). 

Os sensores orbitais produzem imagens com valores de tons de cinza 

manipuláveis, para que as informações contidas sejam facilmente identificadas. Os 

produtos destes sensores foram utilizados principalmente para a interpretação de feições 

lineares, bem como demais elementos visualmente distinguíveis. 
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O mapa de alinhamentos estruturais foi obtido pelo processamento digital 

das imagens de satélite fazendo uso do software ENVI versão 4.0. A interpretação das 

imagens foi realizada no ArcGis versão 9.0, e a obtenção das direções principais das 

feições lineares com o uso do AutoCad 2000 através da rotina Roseta.lisp (Unesp/Rio 

Claro). 

A imagem do tipo SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) obtida no 

website da USGS – United States Geological Survey (http://seamless.usgs.gov/), serviu 

para a confecção do modelo digital de terreno através do software ArcGis. 

Todos os dados georreferenciados obtidos, nesta etapa de trabalho, foram 

normalizados para o datum WGS-84 (World Geodetic System – 1984), que tem origem 

geocêntrica e vem se tornando padrão nos trabalhos realizados pela comunidade 

científica. 

A etapa 2 incluiu a fase de campo durante a qual foi verificada a existência 

dos poços e feito o reconhecimento das unidades já cartografadas. Esta etapa foi 

realizada em quinze (15) dias efetivos de campo, dividida em três fases. A primeira 

consistiu na familiarização e reconhecimento das estruturas regionais. 

Segunda e terceira fases de campo constaram do detalhamento das feições 

estruturais da área, onde se fez uso de bússola geológica do tipo Brunton para coleta de 

dados estruturais e GPS da marca GARMIN eTrex Venture para o posicionamento 

espacial dos dados obtidos. Constou também da utilização de geofísica terrestre, 

especificamente o método eletromagnético EM-34 para verificar o comportamento em 

subsuperfície das estruturas rúpteis em torno de poços selecionados. 

Na análise estrutural foram realizadas de forma pontual (por afloramento), 

buscando principalmente, identificar as principais características das feições rúpteis, 

como: sistemas de fraturas, freqüência, presença (ou não) de preenchimento, 

composição do preenchimento, abertura, continuidade, tamanho, relações de 

superposição (cronologia relativa) além de falhas, estrias de falha e indicadores 

cinemáticos, quando presentes. E secundariamente, foram coletados dados sobre os 

elementos dúcteis (foliação, lineação). 

Todas estas informações serviram para confirmação em meso escala das 

principais direções de foto-alinhamentos obtidas com o tratamento digital das imagens 

de satélite. Mais especificamente, dados de feições dúcteis foram coletados visando 

análise do possível controle da tectônica dúctil sobre a rúptil na área, e a relação entre 

ambas como condicionante de resultados positivos e negativos na locação de poços. 
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Na etapa 3 foi realizada a integração dos dados obtidos nas etapas 

anteriores, que forneceram subsídios para as interpretações e conclusões. Foram 

utilizados softwares específicos para a obtenção de gráficos, mapas e figuras. Os dados 

obtidos com a análise das fraturas foram plotados em rede de Schmidt-Lambert com 

projeção do hemisfério inferior, utilizado para tanto o Stereonet - versão 3.03. 

Para a finalização dos mapas foi utilizado o ArcGIS 9.0, bem como a 

montagem das figuras finais e do arquivo de dados. 

Na utilização do Sensoriamento Remoto, estudos de campo e de Geofísica 

envolvem aspectos metodológicos específicos, que serão detalhados nos capítulos 

subseqüentes. 

 

1.4 CARACTERIZAÇÃO GEO-AMBIENTAL 

De acordo com Sousa et al. (1985), para a formação de um aqüífero é 

necessária, sobretudo, a atuação combinada dos fatores endógenos e exógenos, que são 

regidos pelas características ambientais, litológicas e estruturais. Entretanto, em 

aqüíferos, a ausência do fator ambiental pode culminar na falta de água, mesmo que a 

rocha apresente potencial reservatório. 

 

1.4.1 CLIMA 

O clima é um fator dependente da localização geográfica que define a 

intensidade de atuação do ciclo hidrológico, controlando o regime de precipitações, 

insolação, temperatura, umidade e ventos. A ação combinada destas características pode 

favorecer a acumulação de água superficial e subterrânea de uma região. 

O Nordeste do Brasil é caracterizado por repetidas crises e prolongamento 

das estiagens, e conseqüentemente, com diferentes zonas geográficas de distintos 

índices de aridez, podendo ocorrer microclimas com condições menos amenas. Por esta 

razão, a área que abrange foi denominada de Polígono das Secas, pela lei nº 175, de 7 de 

janeiro de 1936 e posteriormente teve complementado o seu traçado pelo Decreto-Lei nº 

9.857, de 13 de setembro de 1946, compreendendo uma área aproximada de 850.000 

km2 e uma população de aproximada de 19.000.000 de habitantes. (Figura 1.2). 
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Figura 1.2 - Área de abrangência do “Polígono das Secas”, Região Nordeste do Brasil (Fonte: ADENE - 

Agência de Desenvolvimento do Nordeste). 

 

A região de estudo encontra-se no Domínio do Semi-Árido Nordeste 

conhecida por apresentar o balanço hídrico dominantemente negativo. Possui, 

predominância do clima do tipo Bsh (climas secos com chuvas de inverno e semi-

deserto quente) segundo a classificação de Köppen. As precipitações médias mensais 

entre 0 a 200 mm (Figura 1.3). A insolação é de cerca de 2.800 h/mensal que lhe 

confere uma evaporação por volta de 2.000 mm/ano. As temperaturas médias anuais 

variam 24º a 28ºC, com umidade relativa do ar média em torno de 50% (IPLANCE, 

1997). 

Esta região é caracterizada por forte insolação, temperaturas relativamente 

altas e pelo regime de chuvas marcado pela escassez, irregularidade e concentração das 

precipitações num curto período, de apenas três meses (FUNCEME, 2005). 
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Figura 1.3 - Distribuição das precipitações medias mensais de 1981 à 2005 da estação Irauçuba. Fonte: 

FUNCEME 2005. 

 

1.4.2 RELEVO 

A região de Irauçuba é constituída por duas unidades geomorfológicas 

distintas: os Maciços Residuais (Serra de Uruburetama, Serra do Missi e pela Serra 

Manoel Dias) e as Depressões Sertanejas que partem da base dos maciços residuais, 

com caimento no sentido dos fundos de vales (IPLANCE, 1997). 

Segundo Costa & Braz da Silva (1997) a relação do relevo apresenta grande 

influência na quantidade e qualidade das águas subterrâneas em um aqüífero fissural, 

pois poços localizados nas encostas em regiões planas apresentam normalmente 

salinidade reduzida, ao contrário dos poços locados em encostas que a salinidade é 

maior. 

A área de estudo localiza-se nas regiões mais planificadas com altitudes 

máximas de 300 m, enquanto as regiões mais baixas atingem cerca de 150 metros. A 

característica marcante das regiões altas (Maciços Residuais) é a dissecação em forma 

de topos agudos, litotipos cristalinos e drenagem densa de padrão dendrítico, enquanto 

as regiões planificadas (Depressão Sertaneja) apresentam topografia plana, densidade de 

drenagem fraca, grande variação litológica e pequena espessura do manto de alteração 

(Foto 1.1). 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00
140,00

Pl
v 

(m
m

)

Mês do ano

Pluviometria 57,29 59,36 132,65 115,57 52,46 26,82 6,58 0,12 0,39 0,00 0,00 9,82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Dissertação de Mestrado   Francisco Heury Fernandes da Silva 

10 
 

 

Foto 1.1 - Depressão sertaneja caracterizado pelo relevo plano, na porção central da área, e ao fundo 
maciço residual na direção NW. 

 

1.4.3 SOLOS 

Segundo a EMBRAPA (1973), no Município de Irauçuba ocorrem solos 

arenosos ou areno-argilosos, pobres em matéria orgânica, muito embora, com regular 

teor de cálcio e potássio, predominando os tipos: Bruno não-Cálcico, Podzólico 

Vermelho-Amarelo Eutrófico, Cambissolo-Litólico, Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico, Planossolo Solódico, Regossolo e Solonetz (Figura 1.4). 

Na área de Juá ocorrem basicamente solos do grupo do Bruno não-cálcicos 

e Planossolos, ocorrendo ainda Litólicos, que são solos mais abrangentes da área, 

caracterizando solos rasos e pedregosos oriundos de rochas cristalinas, com maior 

espessura no leito dos rios. Na porção sul é mais espesso, com coloração avermelhada 

adquirindo tons escuros. 

 

 

 

 

 

26/03/2006 
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Figura 1.4 - Ocorrência de solos na Cidade de Irauçuba, e com detalhe na área de estudo. Modificado: 

Embrapa Solos UEP Recife (www.uep.cnps.embrapa.br/solos/index.html). 

 

1.4.4 VEGETAÇÃO 

A região estudada é representada pelo ecossistema das caatingas, tendo 

porte arbóreo e arbustivo, onde predominam espécies espinhentas que perdem suas 

folhas durante longo período de seca, com grau elevado de xerofilismo, com ocorrência 

na porção norte da área (Foto 1.2). O porte maior é verificado em porções localizadas, 

principalmente, na porção sul da área de estudo, representada por vegetação arbórea e 

carnaubais (Foto 1.3). 

Durante o trabalho foram identificadas as espécies: Mimosa (jurema-preta, 

jurema-branca e sabiá), pau-branco (Auxemma oncocalyx Taub.), carnaúba (Copernicia 

cerifera), juazeiro (Zizyphus joazeiro) e Algaroba, espécies gramíneas e diversas 

culturas antrópicas, como o milho, feijão, etc. 
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Foto 1.2 - Caatinga caracterizada por uma vegetação seca de porte arbustivo, predominante em climas 
secos de longa estiagem. 

 

 

Foto 1.3 - Carnaúbas ocorrendo na porção Sul da área de estudo, preferencialmente na proximidade de 
rios de maior porte. 

 

01/08/2006 

04/09/2006 
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1.5. RECURSOS HÍDRICOS 

Os recursos hídricos da área são subdivididos em superficiais e 

subterrâneos. 

• Águas Superficiais 

A região de Irauçuba é localizada na Bacia Hidrográfica do rio Curu, com 

área de 3.323 km2, tendo dominantemente o padrão dendrítico e subparalelo, onde a 

contribuição hídrica desta bacia para a região está em torno de 211.500 m3/km2/ano de 

água, diminuída em condições de estiagem (Projeto RADAM BRASIL, 1981). 

De forma local, a drenagem que tem maior importância é o rio Juá que 

possui caráter intermitente, com direção média de NW-SE. De menor importância, têm-

se os riachos: Urubu, Brito, Armador, Livramento, e outros. 

A captação de água para abastecimento local é realizada pelos açudes São 

Gabriel (Foto 1.4), Cairu e também outros de menor porte, como: açude Urubu, 

Carnaúba e Brito. 

 

 
Foto 1.4 - Açude São Gabriel em período de estiagem, principal fonte de água superficial que abastece o 

distrito de Juá e adjacências. 

 

• Águas Subterrâneas 

Na área de estudo distingue-se dois domínios hidrogeológicos, o principal 

que compreende a das rochas cristalinas que caracterizam o domínio hidrogeológico 

cristalino, gerados pela porosidade secundária, a partir de estruturas rúpteis que, via de 

regra, são reservatórios aleatórios, descontínuos e geralmente pontuais, neste caso os 

depósitos aluvionares contribuem como um filtro que tem a capacidade de reter a água e 

transmiti-las para as fraturas reservatórias. 

22/06/2007 
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O depósito aluvionar na área que tem baixa representatividade é constituído 

por sedimentos areno-argilosos recentes e ocorrem nas calhas dos principais rios e 

riachos que drenam a região. Apresentam permeabilidade maior em relação ao domínio 

cristalino, presente na porção sul da área de estudo. 

Na área de estudo ocorrem, segundo cadastro da CPRM (SIAGAS) o total 

de vinte e um (21) pontos d`água (Tabela 1.1), sendo a maioria poços tubulares e 

somente dois (2) do tipo amazonas (Figura 1.5). Estes poços possuem valores de vazão 

que variam entre 0 e 6 m³/h com média em torno de 3 m³/h. Estas vazões superam os 

valores médios obtidos por Möbus, Silva & Feitosa (1998 in Vasconcelos et al., 1998) 

que em uma análise estatística realizada em mais de 3.000 poços no cristalino do estado 

do Ceará, obtiveram valor oscilante em torno de 1,7 m³/h. 
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Tabela 1.1 - Relação de poços que compreende a área de estudo obtida no ano de 2006, com valores de 
vazão e condutibilidade e demais características disponibilizadas. Fonte: CPRM (SIAGAS). 

Número 
de 

Ordem 

UTM 
(E) 

UTM 
(S) Localidade Situação Tipo de 

Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Prof. 
(m) 

Nível 
estático 

(m) 

Cond. 
(uS/cm) 

SDT (mg/l) 
(Cond.x0,67) 

PI-01 402851 9572252 Faz. Vertente Abn Tubular 2,4 50 4,5 4201 
2814,67 

PI-02 408154 9570447 Gabriel Abn Tubular 4 45 7 - 
- 

PI-03 403596 9569735 Juá Abn Tubular 6 40 2 - 
- 

PI-04 403980 9570013 Juá Abn Tubular  46 - - 
- 

PI-05 404570 9565274 Faz. Rudiador, 
Dist. Juá Eq Amazonas - 9 - 1140 

763,8 

PI-06 407370 9565925 Faz. São Pedro, 
Dist. Juá Fch Amazonas - 7 - 3690 

2472,3 

PI-07 402251 9566974 Faz. Caibro Eq Tubular 1,1 60 - 4150 
2780,5 

PI-08 401925 9567642 Faz. Caibro, 
Dist. Juá Eq Tubular 4,5 65 - 6320 

4234,4 

PI-09 403571 9569730 Esc. Mirian 
Fernandes, Sede Fch Tubular - 63 - - 

- 

PI-10 404007 9570014 Beira Rio, Sede Fch Tubular 5 48 - - 
- 

PI-11 409235 9575347 Faz. Mandacarú, 
Dist. Juá Fch Tubular 1 56 3,1 - 

- 

PI-12 407552 9570950 Faz.Carnaubinha, 
Juá Eq Tubular 0,8 60 - 10351 

6935,17 

PI-13 404616 9575051 Faz. Brito Abn Tubular 0,7 72 - - 
- 

PI-14 402637 9572637 Faz. Brito Fch Tubular 1,2 60 - - 
- 

PI-15 404225 9570005 Vila Juá - Dist. 
Juá - Sede Eq Tubular 5 42 3,54 1640 

1098,8 

PI-16 404077 9569977 Vila Juá, Dist. 
Juá, Sede Eq Tubular 6 54 4,05 2460 

1648,2 

PI-17 404038 9569908 
Rua Miguel 

Barbosa Matos, 
Juá 

Nin Tubular 3,5 60 - 5820 
3899,4 

PI-18 406275 9571150 Riacho do Meio Abn Tubular 2 60 - - 
Salobra 

PI-19 409298 9575381 Fazenda 
Mandacaru, Juá Seco Tubular - 80 - - 

- 

PI-20 403104 9567834 Fazenda 
Situação, Juá Abn Tubular 1,25 78 16 3601 

2412,67 

PI-21 402491 9566603 Fazenda Cidade, 
Juá Seco Tubular 2 72 - - 

Salobra 

SDT = Sólidos Totais Dissolvidos;  Prof. = Profundidade; Cond. = Condutibilidade; Abn = Abandonado; Eq = Equipado; Fch = Fechado 
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Figura 1.5 - Mapa da área de estudo com detalhe para as informações dos poços. 
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A condutibilidade elétrica dos poços da área possui valores entre 1140,0 a 

10.351,0 µS/cm, sendo que níveis aceitáveis, para consumo humano, devem estar entre 

50,0 e 1.500,0 µS/cm a 25°C. Segundo Feitosa & Manuel Filho (1997), o SDT (Sólidos 

Totais Dissolvidos) é obtido após a multiplicação da condutibilidade por um fator de 

conversão que varia entre 0,55 e 0,75, gerando boa estimativa. Para cada poço, cifras 

superiores ao nível de potabilidade humana, que não deve ultrapassar 1.000 mg/l 

(Ministério da Saúde – Portaria n° 518/04). 

O Domínio Hidrogeológico do Cristalino os aqüíferos são determinados 

com uma faixa de incerteza. As vazões médias oscilam em 1,7 m3/h. A água, geralmente 

encontra-se salinizada. A exploração deste recurso em terrenos cristalinos se faz 

necessária como alternativa de obter reservas estratégicas nas regiões secas, 

principalmente, em épocas de estiagem prolongada, abastecendo pequenas 

comunidades. 

 

1.6 GEOLOGIA REGIONAL 

No contexto geológico regional a área está inserida na Província Borborema 

que compreende uma extensa região localizada na porção Nordeste do Brasil com idade 

pré-cambriana, na qual foi submetida a diversos ciclos deformacionais principalmente 

no Neoproterozóico (Brasiliano/Pan-Africano), resultando em extensas zonas de 

cisalhamento transcorrentes e caracterizadas pelo intenso magmatismo granítico 

(Almeida et al., 1981). Autores como Caby et al. (1991); Trompette (1994); Jardim de 

Sá (1994); afirmam que se trata de uma continuidade da Faixa Trans-Sahara dentro do 

continente Sul-Americano. 

Dados geocronológicos obtidos com o método K-Ar e Rb-Sr interpretados 

por Brito Neves (1983) e Brito Neves & Cordani (1991), mostram um padrão tectônico 

similar a um mosaico, formado por vários núcleos gnáissico-migmatíticos de idade pré-

cambriana circundados por faixas metassedimentares dobradas de idade pós-

paleoproterozóica. 

Dados geocronológicos obtidos por Dantas (1992, 1997); Van Schmus et al. 

(1997); Fetter (1999); entre outros, confirmam a existência de ciclos tectônicos (2,7Ga, 

2,1Ga, 1,0Ga e 0,6Ga), além de alguns eventos discretos (3,4Ga, 3,2Ga, 1,7Ga, 0,8Ga), 

que resultaram em modificação das estruturas e composição das rochas. 

A Província Borborema é uma área de grande complexidade estrutural, com 

subdivisão dos domínios geotectônicos em constante discussão. Fetter et al. (2000) 
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identificam três elementos estruturais principais de escala continental: i) o Lineamento 

Trans-Brasiliano (Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro; ii) a Zona de Cisalhamento 

Senador Pompeu e iii) Zona de Cisalhamento Patos. Entre estas estruturas ocorrem 

mega domínios estruturais, sendo eles: Domínio Noroeste Ceará, Domínio Ceará 

Central, Domínio Rio Grande do Norte. A área de estudo encontra-se inserida no 

Domínio Ceará Central (Figura 1.6). 

 

 
Figura 1.6 - Mapa esquemático modificado de Fetter et al. (2000) destacando os domínios tectônicos 

Província Borborema com núcleos arqueanos: MT= Maciço de Tróia, CG= Complexo Granjeiro, MSJC= 

Maciço São José do Campestre. Enfatizando a área de estudo, em vermelho. 

 

1.6.1 DOMÍNIO CEARÁ CENTRAL 

Este domínio tem área em torno de 80.000 km2 e é delimitado a NW pela 

Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II (Lineamento Transbrasiliano), a SE pela Zona de 

Cisalhamento Senador Pompeu. A SW-W é encoberto pelos sedimentos da Bacia do 

Parnaíba. 
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A subdivisão dos terrenos do Domínio Ceará Central segundo Santos & 

Brito Neves (1984) e Gomes (1990) agrega os maciços gnaíssico-migmatitícos de Tróia 

e Santa Quitéria e o Sistema de Dobramentos Jaguaribeano, incluindo a sub-faixa Rio 

Curu-Independência. Este domínio, segundo Fetter (1999), pode ser dividido em quatro 

unidades geotectônicas: Embasamento Arqueano; Terrenos Acrescionários do 

Paleoproterozóico; Terreno Santa Quitéria e Coberturas Neoproterozóicas (Figura 1.7). 

 

 
Figura 1.7 – Subdivisão do Domínio Ceará Central modificado de Fetter, 1999: 1- Embasamento 

Arqueano, 2- Terrenos Acrescionário do Paleoproterozóico, 3- Terreno Santa Quitéria e 4- Cobertura 

Neoproterozóica. Limites do Domínio Ceará Central: a noroeste a zona de cisalhamento Sobral-Pedro II 

(ZCS) ou Lineamento Transbrasiliano e a leste, a zona de cisalhamento senador Pompeu (ZCSP) com 

ênfase na área de estudo. 
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1.6.2 EMBASAMENTO ARQUEANO 

Em toda extensão do Domínio Ceará Central existe a ocorrência de rochas 

que causam discussões quanto à individualização do que é embasamento e cobertura. Os 

terrenos identificados como embasamento apresentam arranjos lito-estratigráficos 

similares aos dos terrenos do tipo granito-greenstone de áreas cratônicas. A ocorrência 

destes terrenos foi identificada por Pessoa & Archanjo (1984) e Pessoa et al., (1986) 

aflorando ao longo da borda ocidental da zona de cisalhamento Senador Pompeu, com 

cerca de 6.000 km2, abrangendo as regiões de Tróia, Pedra Branca e Mombaça.  

Pessoa et al., (op. cit.), através de uma idade obtida pelo método Rb-Sr (2,6 

± 0,1Ga), num leucognaisse peraluminoso, afirmam que a seqüência é pertencente ao 

arqueano, posteriormente confirmadas por Fetter (1999), com idades modelo de Sm-Nd 

(TDM) e também encontradas em rochas da seqüência variando entre 2,8 a 3,04Ga e 

idade U-Pb em cristais de zircão de 2.857 ± 42Ma e 2.794 ± 77Ma. 

 

1.6.3 TERRENOS ACRESCIONÁRIOS DO PALEOPROTEROZÓICO 

Compreende terrenos do tipo TTG (tonalite-trondhjemite-granodiorite) e 

terrenos Granito Gnaisse que apresentam idades distintas. Nos terrenos TTG ocorrem 

rochas metaplutônicas de composição tonalítica a granodiorítica associadas a faixas 

supracrustais constituídas de metavulcânicas básicas e metassedimentares diversas com, 

inclusive, formações ferríferas bandadas (Martins, 2000). Datações pelo método U-Pb, 

em zircão, na Seqüência Algodões apresentam idade entre 2,1-2,13Ga para gnaisses 

tonalíticos (Martins, op.cit). Na mesma seqüência, mas em rocha anfibolítica, obteve-se 

uma isócrona Sm-Nd (rocha total) em torno de 2,23Ga (Martins & Oliveira, 2003), 

inferindo o caráter intrusivo dos tonalitos/granodioritos. 

Os Terrenos Granito-Gnaisse compreendem as rochas de composição 

granítica, metatonatitos, metagranodioritos, bem como rochas supracrustais diversas. 

Existe a semelhança com as rochas do embasamento que ocorrem no Domínio Rio 

Grande do Norte (Complexo Caicó) e no Domínio Orós-Jaguaribe (Bloco Jaguaretama) 

(Parente & Arthaud 1995). 

Na borda oriental da Zona de Cisalhamento Sobral Pedro II, Fetter (1999) 

obteve 18 idades modelos de Sm-Nd (TDM) entre 2,22 a 2,44Ga, quatro idades U-Pb em 

cristais de zircão em ortognaisses tonalíticos com valores entre 2,10 a 2,14Ga e valores 

de εNd de +1,9 a 0,6. Segundo este autor estes terrenos poderiam estar associados a 

evolução de uma série de terrenos do tipo arco de ilhas na orogênese Transamazônica. 
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1.6.4 TERRENO SANTA QUITÉRIA 

Compreende uma região localizada à leste da Zona de Cisalhamento Sobral-

Pedro II que corresponde a uma faixa batolítica, estendendo-se na mesma direção como 

“Complexo ou Maciço de Santa Quitéria”. O termo “Terreno Santa Quitéria” foi 

atribuído a esta seqüência por Van Schumus et al. (1997), Fetter et al. (1997), entre 

outros. 

Através de dados geocronológicos obtidos por Fetter (1999) em migmatitos 

tonalíticos a granodioríticos pelo método U-Pb em Zircão (622Ma e TDM variando 0,9 a 

1,16Ga), interpretou os resultados como sendo resultantes da mistura de material juvenil 

do Ciclo Brasiliano/Pan-Africano com materiais mais antigos do embasamento em 

ambiente de arco continental de idade pré-brasiliana. Neste modelo, materiais 

supracrustais circundantes às rochas plutônicas podem corresponder a detritos derivados 

do arco depositados em bacias do tipo ante ou retro-arco. 

 

1.6.5 COBERTURAS DO NEOPROTEROZÓICO 

A estruturação dessas coberturas é complexa, pois foi amplamente afetada por 

tectônica tangencial característica, que favoreceu diferentes arranjos lito-estratigráficos, 

como: coberturas psamítico-pelítico-carbonática, sills de granitos alcalinos, derrames de 

riolitos alcalinos e de meta-basaltos. Estas coberturas são geralmente descritas como 

sendo tipo plataforma continental (Jardim de Sá & Fowler, 1981). 

A deposição da seqüência ocorreu durante o Neoproterozóico, de acordo com as 

idades obtidas por Fetter (1999), que apresentam valores de Sm-Nd (TDM) variando 

entre 2,28 e 2,47Ga, Idade U-Pb, em cristais de zircão, oriundas de metariolitos em 

torno de 772 ± 31Ma e idade modelo de Sm-Nd (TDM) de 1,09 Ga, apontando que a 

deposição destas rochas ocorreu em ambiente do tipo rifte, com participação de 

materiais mais jovens do que as possíveis áreas fontes do Paleoproterozóico. 

 

1.7 CONTEXTO GEOLÓGICO DA REGIÃO ESTUDADA 

Na Região de Irauçuba foram executados diversos trabalhos de cunho 

geológico, estrutural e prospectivo desde a década de setenta (70). 

Os primeiros estudos executados na região de Irauçuba foram iniciados com 

Braga et al., (1977) (CPRM/DNPM) apud Castro (1982), e seguidos por relatórios de 

graduação executados pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) em parceria com a 

antiga NUCLEBRÁS dentre os quais: Castro (op cit.); Silva & Rocha (1984) apud 
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Sousa Filho (1998). Souza Filho (1998) abordou aspectos geológicos e estruturais da 

Folha Irauçuba, com aplicação para previsão e prospecção de água subterrânea de forma 

regional. 

Uma parceria criada entre Brasil-Canadá tentou viabilizar a execução do 

Projeto Água Subterrânea no Nordeste do Brasil (PROASNE) e então foram 

selecionadas três áreas críticas do nordeste. No Estado do Ceará escolheu-se uma área 

de detalhe de aproximadamente 170 km², localizada a sul da cidade de Irauçuba, 

denominada de área Piloto de Juá. 

Os trabalhos realizados compreenderam a pesquisa, etapas de campo, 

utilização de aparatos tecnológicos de ponta (Sensoriamento Remoto, Aerogeofísica e 

geofísica terrestre) e aplicação dos resultados com o objetivo de tentar amenizar a 

problemática da falta de água indicando locais favoráveis para construção de poços. 

Os demais trabalhos que se sucederam utilizaram os dados então gerados 

(Souza Filho & Veríssimo, 2002; Oliveira et al., 2003; Ribeiro et al., 2003; entre 

outros) objetivaram a pesquisa hidrogeológica. A dissertação de mestrado de Pinéo 

(2005) segue a mesma linha de pesquisa, mas utilizou uma abordagem especifica aos 

dados gerados por meio da aerogeofísica, tentando avaliar a confiabilidade do método. 

 

1.7.1 GEOLOGIA DA REGIÃO DE IRAUÇUBA 

O mapeamento das unidades litológicas que caracteriza a área estudada 

(Distrito de Juá, na Região de Irauçuba) foi realizado com base no estudo realizado por 

Sousa Filho (1998). O mapa geológico apresentado é uma compilação destas 

informações. 

A região de Irauçuba inserida no Domínio Ceará Central, é constituída 

basicamente por unidades que foram submetidas a deformações dúcteis e rúpteis, de 

idade Proterozóicas. A idade Fanerozóica é representada por depósitos aluvionares 

recentes, ocorrendo ao longo dos cursos d’água. Sousa Filho (op.cit.) individualizou 

nesta área dezessete (17) litotipos agrupados em sete unidades geológicas (Figura 1.8) 

apresentadas resumidamente a seguir: 

1- Terrenos ortognáissicos e migmatíticos (PIong) – Unidade mais antiga 

aflorante no centro norte da folha, correlacionáveis com o Terreno Santa Quitéria,  

composto por ortognaisses básicos e ácidos diversos (metatonalitos, biotita granitos, 

meta quartizodioritos) e níveis migmatíticos. A sua idade relativa é atribuída ao 

Proterozóico Inferior-Arqueana, constituindo o embasamento da área. 
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2- Terrenos Supracrustais – são caracterizados por terrenos em que ocorrem 

rochas parametamórficas de características pelíticas-psamíticas (provavelmente 

ambiente marinho raso a profundo). Composta de três unidades que foram submetidas a 

diferentes graus metamórficos, do médio a alto grau, seguidas de anatexia. As 

seqüências são possui uma unidade basal pelítico–psamítica, unidade média psamítica-

carbonática e unidade superior pelítica-carbonática, com predominância de biotita-

gnaisses com granada e sillimanita, quartzitos impuros, mármores e rochas 

calciossilicáticas, anfibólio-gnaisses e granitos sin-deformacionais. A idade da 

seqüência foi atribuída ao mesoproterozóico. 

3- Granitos Sin a tarditectônicos – Compreendem a rochas que datam do 

Neoproterozóico que ocorrem como grandes batólitos e stocks com caráter intrusivo e 

composição que variam de granítica a granodiorítica. Estas rochas estão a norte da 

Folha Irauçuba e são correlacionáveis com o evento tectônico que deformou as rochas 

do embasamento e as supracrustais. 

4- Ganitóides Pós-Tectônicos (Psgr) – São rochas leucocráticas de caráter 

intrusivo com ocorrência no noroeste da folha na forma de veios que recortam as 

Supracrustais e os Terrenos Ortognáissicos. Exibem formas elipsoidais, com 

posicionamento entre o fim do Ciclo Brasiliano e após o Evento Tectônico Brasiliano, 

quando a crosta estava em condições mais rúpteis. 

5- Diques Ácidos – Correspondem a riolitos e leucogranitos aplitícos, que 

ocorrem nas proximidades da cidade de Juá. Estes se encontram intrudidos em todas as 

rochas Pré-Cambrianas. 

6- Rochas Ígneas – Evento de Abertura do Oceano Atlântico (Jdb) - Tratam-

se de intrusões de composição basáltica com pouca freqüência e de idade correlacionada 

ao mesozóico, na qual sua ocorrência favoreceu a instalação do fraturas na região. 
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7- Coberturas Cenozóicas (Qal) – A Era Cenozóica é atribuída também ao 

início das modificações morfológicas que causaram oscilações no nível de base dos rios 

e da costa superior. Estas oscilações favoreceram os processos de 

pediplanização/peneplanização, favorecendo o surgimento dos inselbergs e na 

preservação/erosão dos depósitos aluvionares, dos depósitos coluvionares e das 

superfícies de cascalheiras, falhas preenchidas com argila marcam a tectônica do último 

período geológico reconhecido, correlacionado a idade tercio-quaternária. 

 

1.7.2 GEOLOGIA LOCAL 

Neste contexto a área estudada nesta dissertação encontra-se a sudeste da 

cidade de Irauçuba, especificamente nas imediações de Juá. Em termos litológicos 

abrange unidades paraderivadas, caracterizada por extensos corpos gnáissicos, 

localmente migmatizados constituindo-se no embasamento local. Na porção norte 

ocorre, limitada por contato tectônico, uma seqüência migmatítica de composição 

paraderivada com intrusões de corpos granodioríticos a graníticos e anatéticos. Estas 

seqüências são recortadas por intrusão de diques ácidos e básicos, de caráter recente 

(Sousa Filho, 1998). 

Juntamente com a caracterização estrutural, fez-se o reconhecimento 

geológico das unidades. Confeccionou-se um mapa que foi adicionado detalhes a cerca 

da geologia da área, modificando-se principalmente os limites entre os contatos 

geológicos, o magmatismo básico intrusivo (Figura 1.9). Também houve uma 

contribuição descritiva das unidades, com registro 1gráfico apresentado a seguir. 
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1.7.2.1 UNIDADE PELITO-CARBONÁTICA 

Segundo Sousa Filho (op.cit.), a unidade pelito-carbonática é a unidade mais 

antiga da área que compreende essencialmente rochas paraderivadas do tipo “QPC” 

(Quartzito-PelitoCarbonato) aluminosa. Sua ocorrência abrange a maior parte da área de 

estudo, composta por gnaisses com biotita, quartzo, feldspato em quantidades variáveis, 

e ocasionalmente ocorrendo granada, muscovita e silimanita, e horizontes descontínuos 

enriquecidos de hornblenda, com intercalações de lentes quartizíticas, calcissilicáticas e 

metacalcários, e rochas graníticas gnaissificadas tectonicamente associada com as 

paraderivadas. 

O biotita-gnaisse possui coloração acinzentada e granulação que varia de 

fina a média, com alternância de bandas claras e escuras com espessuras entre 1 e 5 cm 

(Foto 1.5), apresenta cristais orientados e por vezes, sigmóides indicando rotação com 

sentidos sinistral e menos freqüente dextral. As rochas se apresentam de forma local 

com leve dobramento intrafolial, dobras isoclinais, enclaves de composição biotítica, 

com núcleos localizados de migmatização (Foto 1.6). 

A foliação tem direção média de NE-SW e mergulho médio de 50° para 

NW. Esta direção muda pela influência da complexidade da estruturação, e adquire 

direção NW-SE, e mergulho médio de 40° para W. As lineações têm sentido 

preferencial para leste e caimentos com valor médio de 19°, geralmente de estiramento 

(quartzo), mas também ocorrendo a do tipo mineral (biotitas e anfibólio). Esta unidade 

apresenta forte controle estrutural, no regime dúctil, favoreceu a formação da foliação e 

lineações de estiramento, já no regime rúptil, facilitou a propagação das fraturas. 
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Foto 1.5 - Bandamento gnáissico típico da área de estudo (irc-33, coord. 404840/9576434). 

 

 

Foto 1.6 - Biotita-gnaisse migmatizado que ocorre ocasionalmente nesta unidade pelítica (irc-19, coord. 

403051/9570707). 

 

Intercalados ao biotita-gnaisse, como lentes, ocorrem calcários de aspecto 

cristalino, com colocação esbranquiçada a acinzentada, de granulação de fina a média e 

textura sacaroidal (Foto 1.7). Normalmente associado a horizontes carbonáticos 
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ocorrem calcissilicáticas representando níveis impuros, que possuem coloração 

esverdeada, com estruturação bandada constituídos por bandas claras de composição 

quartzo-feldspática. 

Rochas anfibolíticas afloram na porção sul da área de estudo na forma de 

lentes, com coloração preta a esverdeada, e possuem granulação fina a média. São 

compostas basicamente por hornblenda e associada a gnaisses ricos em anfibólio, talvez 

como encaixantes. Associado a estas rochas ocorrem quartzitos intercalados em forma 

de veios ou em altos topográficos, podendo estar associada ao preenchimento de 

fraturas em rochas gnáissicas (Foto 1.8). 

 

 

Foto 1.7 - Calcário cristalino bandado com granulação fina de coloração cinza a esverdeada (irc-67, 

coord. 406267/9571942). 

 

Os minerais identificados nas rochas foram formadas em condições 

metamórficas que atingiram o fácies anfibolito, em alguns casos mostrando anatexia, 

com formação de núcleos migmatíticos. O metamorfismo retrógrado pode ter atingido o 

fácies xisto verde. Como ultimo evento magmático ocorreu à intrusão de rochas ácidas e 

básicas em episódios distintos. 

As relações de contato entre os constituintes são realizadas de forma 

gradacional, já em contato com outras seqüências este adquire o caráter tectônico, sendo 

realizada por cisalhamentos de baixo ângulo, que localmente exibe migmatização e 

milonitização. 
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Foto 1.8 - Contato entre o anfibolito (Anf) e o quartzito (Qtz), a sul da área de estudo em meio a um solo 

de coloração avermelhada (irc-93, coord. 404629/9565540). 

 

1.7.2.2 TERRENOS SUPRACRUSTAIS MESO A NEO-PROTEROZÓICOS 

Ocorrem na porção norte e extremo oeste da área estudada, limitada pela 

Zona de Cisalhamento Itapajé, com caráter dúctil e componente compressional que 

exerce forte controle nas estruturas. Normalmente formam pequenas zonas de 

cisalhamento que possuem dimensões centimétricas a métricas causando migmatização 

(Foto 1.9) e num estágio avançado uma milonitização (Foto 1.10) nos gnaisses. 

São rochas que tem coloração acinzentada, por vezes exibe tons 

esbranquiçados, com granulação média a grossa, bandada, presença de enclaves e 

estruturas em augens, sigmoidais, estromáticas e nebulíticas. 

O leucossoma apresenta uma composição quartzo-feldspática, com cristais 

de dimensões variáveis, enquanto o melanossoma é representado por minerais máficos, 

principalmente biotita e hornblenda. A imiscibilidade causa formas irregulares, que 

acompanha a estruturação regional em alguns casos formam-se dentro destes pequenas 

Anf 

Qtz 
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franjas, além da formação de falhas normais com estrias, também Zonas de 

Cisalhamento de extensão centimétricas a métricas e rejeitos de poucos centímetros, 

com presença de enclaves ricos em máficos, principalmente anfibólio. 

 

 
Foto 1.9 – Rocha Migmatítica com presença de bandas de Cisalhamento que afeta também os veios de 

composição quartzo-feldspática (irc-100, coord. 400072/9568578). 

 

 
Foto 1.10 - Milonito resultante do controle tectônico causado pela falha de Itapajé (irc-45, coord. 

400640/9576312). 
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Nesta seqüência, precisamente no extremo norte da área, ocorrem intrusões 

de corpos de composição granodiorítica a granítica, com textura porfirítica e coloração 

cinza clara, por vezes gnaissificadas e bandamento bem marcado. Também ocorrem 

granitos oriundos de fusão, tendo coloração rosada e granulação de média a grossa, 

marcada pela presença das duas micas, muscovita e biotita. 

 

1.7.2.2.1 DIQUES ÁCIDOS E VEIOS 

Recortando as seqüências, ocorrem veios (Foto 1.11) e diques ácidos (Foto 

1.12) com extensão variável e composição ácida, rica em quartzo e feldspato, tendo 

eventualmente níveis pegmatíticos com presença de mica branca, feldspatos rosados e 

opacos. Estes preenchem fraturas, juntas e falhas com idade provavelmente relacionada 

ao Neoproterozóico. 

 

 
Foto 1.11 - Veios pegmatíticos de composição quartzo-feldspática recortando a rocha gnáissica (irc-34, 

coord. 404419/9576790). 
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Foto 1.12 - Diques ácidos quartzo feldspáticos com muscovita em altos topográficos, direção 270°Az (irc-

50, coord. 407799/9576108). 

 

1.7.2.3 DIQUES BÁSICOS 

Os diques basálticos encontrados na área estão posicionados na porção leste, 

intrudindo na Unidade Pelito-Carbonática. São rochas máficas arranjadas em blocos 

com composição básica com cristalinidade afanítica, possui direção definida por blocos 

de NE-SW (235 Az). Identificou-se a presença de fragmentos de rochas encaixantes 

pertencentes as unidades que são englobadas. Os xenólitos identificados são augen 

gnaisses, gnaisses finos, leucogranitos e fragmentos de quartzo, todos arranjados 

aleatoriamente e dimensões de até 30 cm (Foto 1.13). 

 

1.7.2.4 UNIDADE CENOZÓICA 

A atuação dos agentes intempéricos na região proporcionou a formação de 

coberturas sedimentares, que normalmente são rasas e resultado da alteração direta nas 

rochas. Os solos possuem normalmente espessuras centimétricas a métricas, sendo as 

maiores encontradas na porção sul da área (Foto 1.14). 

A vegetação é de pequeno porte e é evidenciada na porção norte, enquanto 

na porção sul é composta por carnaubeiras e outras espécies de porte arbóreo. 
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Foto 1.13 – Rocha basáltica oriunda de dique, de direção 235°Az, com presença xenólitos da encaixante, 

principalmente gnaisses (irc-53, coord. 407685/9574930). 

 

 
Foto 1.14 - Solo característico da porção sul da área, imediações do distrito de Juá (irc-94, coord. 

404323/9566030). 

 

Na porção sul a presença de aluviões é visível, como nos rios a sul de Juá 

com espessuras variáveis, identificadas de até 2 m. A calha do rio possui cerca de 25 m 

de largura e planície de inundação que pode alcançar cerca de 100 m entre margens. Na 

porção norte da área ocorre freqüentemente coberturas por cascalhos com espessuras 

oscilando entre 0,5 e 1,0 m, mas sem representatividade cartográfica.  
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2. HIDROGEOLOGIA DO CRISTALINO 
Com o decorrer do tempo o aumento populacional resultou em uma 

crescente demanda de água e a necessidade de gerar uma oferta maior, com o objetivo 

de oferecer uma sustentabilidade às populações. Áreas no semi-árido nordestino foram 

sendo ocupadas, e com isto, houve a necessidade da criação de medidas para otimizar a 

procura de água. 

Os terrenos que abrangem o Estado do Ceará se encontram inseridos no 

Polígono das Secas, compreendendo quase em sua totalidade o domínio das rochas 

cristalinas (Figura 2.1). Este domínio abrange rochas ígneas e metamórficas, que são 

praticamente impermeáveis, ou seja, possuem porosidade muito baixa e/ou nula, 

conferindo-lhes fraco potencial para a acumulação de água. No entanto, quando 

ocorrem estruturas rúpteis estas rochas adquirem porosidade secundária, que pode vir a 

facilitar o acúmulo e percolação de água. 

 

 

Figura 2.1 - Localização da área de estudo no Município de Irauçuba, e relação com os domínios 

sedimentares e cristalinos do Estado do Ceará (Modificado: CPRM, 1998). 
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2.1 TIPOS DE AQÜÍFEROS 

De forma simplificada, a água proveniente das precipitações pluviométricas 

ao alcançar o solo segue por escoamento superficial até baixos topográficos, podendo 

ser acumulada ou continuar seu percurso por redes de drenagem. Ao atingir o mar, pode 

ser evaporada e iniciar novamente o seu ciclo. Este movimento da água é denominado 

de Ciclo Hidrológico. A água subterrânea representa uma pequena parcela que fica 

acumulada no solo e/ou estruturas favorável para originar aqüíferos. 

A infiltração de água é influenciada por duas forças fundamentais, a 

gravidade e a força de adesão, que dependem diretamente da capilaridade do solo. 

Nestes aqüíferos também existem outros fatores que influenciam nas propriedades 

físicas da rocha no armazenamento hídrico, como: cobertura vegetal, inclinação do 

terreno e intensidade das chuvas, que interferem na recarga de forma positiva ou 

negativa. 

No nordeste cearense os índices anuais médios de insolação estão na ordem 

de 3.000 horas, que proporciona uma taxa média anual de evaporação na ordem de 

1.400 mm (piche). A média histórica das precipitações no nordeste está na ordem de 

1.000 mm/ano, o que implica numa situação em que a infiltração de água é mínima 

(EMBRAPA, 2000). 

Cada tipo litológico possui propriedades peculiares que podem favorecer o 

acúmulo de água, por meio de sua porosidade/permeabilidade, interferindo na qualidade 

e quantidade, da mesma forma que as propriedades físicas e químicas (gênese, 

estratigrafia, idade, cobertura vegetal, espessura de solo, precipitação e etc), podem 

favorecer a materialização destes aqüíferos. 

No caso das rochas sedimentares, recebe o nome de aqüífero poroso e 

possui uma porosidade intergranular (Figura 2.2a). Em regiões dominadas por carstes, 

carbonatos de Ca e/ou Mg, que tem como característica a dissolução facilitada, são 

denominados de aqüífero cárstico, com uma porosidade de condutos (Figura 2.2b). 

Finalmente em terrenos que abrangem rochas ígneas e metamórficas constituem o 

aqüífero fissural, controlada por fraturas de origem tectônica (Figuras 2.2c I e II) ou de 

resfriamento (Texeira et al., 2000. p. 121). 
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Figura 2.2 - Representação esquemática dos tipos de aqüíferos: Aqüífero poroso (a); Aqüífero cárstico 

(b); Aqüífero fissural de origem tectônica (c I) e por alívio (c II). 

 

A avaliação do potencial de um aqüífero depende, sobretudo, da: a) 

condutibilidade hidráulica (correspondendo à velocidade aparente do gradiente 

hidráulico), b) anisotropia, onde os eixos são coordenados e com diferentes 

condutibilidades hidráulicas, c) heterogeneidade (quando a condutibilidade se comporta 

de maneira diferente devido aos materiais), d) transmissividade, que depende da 

quantidade de água que é transmitida pela espessura de uma camada (Costa & Braz da 

Silva, 1997). 

Nesta dissertação foi estudado o aqüífero fissural através dos parâmetros 

hidrodinâmicos que variam unicamente pela freqüência e ocorrência de fraturas, juntas e 

falhas. 

 

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A água usada para abastecimento no nordeste até a década de cinqüenta era 

explorada em locais mais acessíveis, como açudes, cacimbas e fontes rasas. O aumento 

populacional e o agravamento das secas na região nordeste resultaram no início da 

década de sessenta na criação da SUDENE. Este órgão realizou o financiamento de 

diversos trabalhos de pesquisas que obtiveram considerações teóricas com base em 

alguns modelos que foram gerados nos Estados Unidos da América (EUA), em rochas 

fraturadas. 

Atualmente, mesmo com o fim da SUDENE, as pesquisas nos terrenos 

cristalinos continuaram a ser executadas, e ainda hoje, os fatores que determinam a 

acumulação de água nestes terrenos não estão completamente definidos. 
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Nesta dissertação foram levantados trabalhos que apresentavam relevância 

com o tema estudado, dentre os quais se tornaram clássicos para o estudo destes 

terrenos no semi-árido do nordeste brasileiro. 

Costa (1985) realizou uma revisão de seus trabalhos referentes aos 

condicionantes naturais dos aqüíferos em rochas cristalinas, com análise da influência 

das estruturas rúpteis e suas influências na qualidade e quantidade de água, utilizando 

dados de poços no cristalino, obtidos em trabalhos anteriores. Estas estruturas foram 

subdivididas em três tipos de fendas (ou fraturas): transversais, angulares e 

longitudinais em relação aos tensores principais. 

A fratura transversal (ou de tensão) é aquela que é paralela ao esforço 

compressivo e perpendicular a xistosidade da rocha. As angulares (ou de cisalhamento) 

possuem ângulo de aproximadamente 60° com o esforço compressivo principal. As 

longitudinais são perpendiculares ao esforço compressivo e paralelas a xistosidade 

(Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 - Blocos diagrama demonstrando os tipos de fraturamento: transversal (a), angular (b) e 

longitudinal (c) Costa (1985, modificado). 

 

Poços locados na fratura longitudinal, em particular, mostraram boa 

correlação entre quantidade e qualidade. Este fato gerou questões em relação ao real 

comportamento das tensões, pois estas fendas eram tidas como fechadas, não 

favorecendo a acumulação de água, resultados diferentes dos obtidos por Costa (op. 

cit.). 



Dissertação de Mestrado   Francisco Heury Fernandes da Silva 

39 
 

Costa (1985) estudou a origem das fraturas em rochas cristalinas, 

principalmente no que se refere às fraturas longitudinais. Pensava-se que este tipo de 

fratura ocorria fechada, devido sua orientação ser perpendicular ao esforço compressivo. 

Entretanto, esse tipo de fratura possui bom espaçamento e são ótimas acumuladoras de 

água. A explicação dada por este autor, através da mecânica das rochas, é que durante o 

processo de soerguimento o raio do círculo externo da crosta terrestre aumenta 

gradativamente, e assim as tensões param nas mesmas proporções. Portanto, a direção 

de maior esforço é também a principal favorecedora do maior alívio. 

Segundo Hausman (1985) as fraturas do aqüífero fissural normalmente não 

apresentam continuidade uniforme, ou seja, são finitas em extensão, diferentemente dos 

aqüíferos granulares. Estes aqüíferos não oferecem segurança para suprir de forma 

estável bombeamentos contínuos. Neste caso, o mesmo autor, denomina-o de aqüífero 

fraturado descontínuo ou instável. Entretanto ocorrem os aqüíferos contínuos em 

terrenos cristalinos, nos quais as condições assemelham-se, em parte, aos aqüíferos 

granulares. Neste caso as vazões, na maior parte do tempo, são estáveis. 

Vale reforçar que na região nordestina o subsolo é constituído na sua grande 

maioria por terrenos cristalinos, onde o clima local proporciona um manto de 

intemperismo de pouca expressão, vegetação frágil e pluviosidade irregular, o que 

constitui um ecossistema com potencial hídrico relativamente baixo. 

 

2.3 ASPECTOS PROSPECTIVOS 

A construção de poços nos terrenos cristalinos não é uma tarefa fácil, pois 

envolve a aplicação de um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos para 

tentar diminuir ao máximo o índice de incertezas. Estes métodos envolvem, 

principalmente, a observação dos fatores exógenos (clima, relevo, hidrografia, 

vegetação) e endógenos (constituição geológica e estruturas rúpteis presentes). 

Constituem uma metodologia que constantemente é reavaliada através de estudos, dos 

quais se destacam Gonçalves et al. (1984); Albuquerque (1984); Costa (1985) e 

Hausman (1985), que afirmam que a não obediência desta seqüência pode resultar na 

perfuração de poços de baixa vazão ou secos. 

De modo geral devem ser seguidos os seguintes paços, para a locação de um 

poço tubular em terrenos cristalinos: 

1. Análise de mapas plani-altimétrico e topográficos com rede de drenagem; 
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2. Análise do mapa geológico-estrutural, a fim de estabelecer relações com a 

hidrografia, relevo e geologia; 

3. Análise de sensores remotos usando fotografias aéreas e/ou imagens de satélite, 

objetivando-se associar informações obtidas anteriormente, com as feições identificadas 

na área de estudo. 

4. Etapa de campo para a avaliação dos pontos determinados, utilizando-se de 

bússola geológica, mapas e fotografias interpretadas, visando a determinação de um 

local que ofereça as melhores condições para a instalação do poço. 

5. Etapa de campo, onde são aplicados métodos geofísicos de prospecção. 

A identificação das feições lineares do terreno é realizada, principalmente, 

pela análise de fotografias aéreas. Atualmente houve a difusão da utilização de imagens 

de satélite, devido a facilidade de manipulação de suas características. A utilização 

destes registros digitais é discutida por Crosta (1992), e as aplicações realizadas por 

Sousa Filho (1998), Brandão (2003), Telles et al., (2005), Klein et al., (1999), entre 

outros. 

Uma rede de drenagem é composta por pequenos tributários ou riachos 

maiores que podem denotar alinhamentos que são reconhecidos em fotografias aéreas 

ou imagens de satélite, pelas quebras bruscas de relevo, sendo positiva, topografia 

elevada, ou negativa, baixos topográficos (Maranhão, 1994). 

A drenagem de uma região constitui um conjunto de elementos no qual, 

suas quebras repentinas de direção podem ser analisadas de forma individual e 

representar estruturas como falhas, fraturas e dobras, que segundo Siqueira (1963 apud 

Albuquerque, 1984), é denominado de “riacho fenda”. Estas feições podem indicar 

segundo este autor, a presença de estruturas lineares como xistosidade, falhas e fraturas 

originadas por controles estruturais. Esta idéia possui boa aceitação dentre alguns 

prospectores, porém recebem diversas criticas, quanto a validade desta idéia, dos 

cientistas e pesquisadores. 

 

2.4 DRENAGEM 
As estruturas geológicas geralmente exercem um forte controle no arranjo e 

nas direções principais dos cursos fluviais, em uma bacia hidrográfica, estas 

configurações resultam em padrões de drenagem (Siqueira, op cit.). 

Os traçados da drenagem dependem das estruturas geológicas existentes nas 

rochas, estes padrões podem ser de vários tipos e estarem presentes em uma mesma 
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bacia. Os padrões são diretamente influenciados pela disposição, natureza e grau de 

resistência das rochas, mas também das diferenças de declividade e da geomorfologia 

dos terrenos. Os padrões de drenagem podem ser classificados segundo a sua gênese, 

geometria e padrão de escoamento (Christofoletti 1980). 

A análise da drenagem foi iniciada com a digitalização da base da 

SUDENE, onde foi necessário o adensamento desta rede com auxílio das imagens de 

satélite, resultando em uma rede atualizada e detalhada com escala compatível ao 

trabalho (Figura 2.4). 

 

 
Figura 2.4 - Mapa da rede de drenagem da área estudada, mostrando os padrões dendrítico e treliça com 

maior densidade na porção sul. 
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A área de estudo possui uma rede de drenagem com boa densidade, tendo 

direções preferenciais E-W e N-S e com os padrões dendrítico e treliça como principais 

representantes (Figura 2.5). 

 

 
Figura 2.5 - Padrões de drenagem: A) Drenagem dendrítica; B) Padrão em treliça; C) Padrão radial; D) 

Padrão centrípeto; E) Drenagem interna; F) Padrão trançado (Fonte: Soares & Fiori, 1976). 

 

A rede de drenagem é caracterizada por apresentar densidade de baixa a 

moderada com sinuosidade mista e angularidade baixa, possui tropia preferencialmente 

unidirecional e assimetria fraca a moderada, e como formas anômalas identificou-se os 

aspectos de arco e de cotovelo com quebra brusca de sua continuidade (Figura 2.6), de 

acordo com as idéias de Soares & Fiori (1976). 

 

 
Figura 2.6 - Propriedades da drenagem (Fonte: Soares & Fiori, 1976). 
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Com a observação dos aspectos dos cursos fluviais percebeu-se que o 

controle é realizado pela ocorrência de estruturas rúpteis, principalmente pelo fato de 

haver grande congruência com as direções principais de fraturas. 

 

2.4 O AQUIFERO FISSURAL 

As fissuras ocorrem em sistemas e representam o resultado de eventos 

deformacionais de caráter plástico-rúptil a rúptil, os quais a rocha é submetida a forças 

tensionais diversas. Quando a ruptura ocorre sem deslocamento é denominada de 

fissura, fratura, fenda, junta ou diáclase. Entretanto, quando há movimento em um dos 

blocos recebe a designação de falha, paráclase ou zona de cisalhamento rúptil (Loczy & 

Ladeira, 1976). 

O sistema compreendido por rochas cristalinas freqüentemente encontra-se 

fraturado. Quando ocorre a presença de água configura-se o aqüífero fraturado, sendo 

do tipo livre, de dimensões limitadas às zonas fendilhadas, heterogêneo, anisotrópico, 

onde existe recarga na zona de saturação, a qual é definida por uma superfície 

potenciométrica virtual, onde as cargas hidráulicas devem ser as mesmas, isto é, iguais 

(Albuquerque, 1984). 

Um aqüífero fissural, segundo Hausman (1985), compreende a um conjunto 

de matrizes rochosas que possuem famílias de fissuras contínuas e descontínuas, 

influenciando o caráter estável (quando a vazão é mantida com o bombeamento) e 

instável (quando esta decresce) influenciada pelo fator recarga de um poço. 

De acordo com Costa (1986) o aqüífero fissural compreende ao conjunto de 

rochas cristalinas fraturadas que possui a capacidade de armazenar água subterrânea, 

dependente dos sistemas de estruturas rúpteis, com produção influenciada, 

principalmente, pela sua freqüência. Estes aqüíferos não obedecem às leis de Darcy, e 

seus parâmetros são dependentes da ocorrência e freqüência das estruturas rúpteis. 

Manuel Filho (1996 in Fracalossi Junior, 2001) introduz o termo Condutor 

Hidráulico para designar rochas com fraturas associadas a um manto de intemperismo, 

que funciona como uma espécie de filtro, retendo a água precipitada e facilitando a 

infiltração em caráter local, diferente da denominação aqüífero fraturado ou fissural de 

Costa (1986), que se aplica sob o ponto de vista regional.  

As características hidrodinâmicas, segundo Costa & Braz da Silva (op. cit), 

são influenciadas por fatores que determinam a quantidade e qualidade das águas nos 

aqüíferos, bem como na circulação e migração. Estes fatores são: amplitude das fissuras 
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(L), abertura (a), forma e rugosidade das paredes (R), freqüência ou espalhamento (b), 

número de famílias ou sistemas (n), orientação ou posição (direção e mergulho), 

porosidade e permeabilidade da matriz rochosa, propriedade do material que as 

preenchem e distribuição da amplitude (heterogeneidade e anisotropia) (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7 - Representação esquemática em bloco diagrama dos elementos estruturais presentes no 

aqüífero fissural, modificado de Costa (1985) e Costa & Braz da Silva (1997). 

 

2.5 ESTUDOS DAS FRATURAS E MECANISMO DE FRATURAMENTO 

Este tipo de manancial é regido por estruturas geradas em eventos 

deformacionais de caráter rúptil e plástico-rúptil, e propagação, continuidade e 

extensão, dependentes das respostas aos esforços e dos materiais geológicos na 

formação dos sistemas de fissuras. Conforme o estudo desenvolvido por Costa (1985), 

os tensores compressivos são responsáveis pela formação de juntas, fraturas e falhas, e 

os distensivos responsáveis pelas fraturas de alívio e algumas reativações. A origem 

destas estruturas está ligada não só ao tempo geológico, mas também estado reológico 

das rochas bem como as tensões atuantes. 

As tensões atuantes nas rochas podem ser uniaxiais ou triaxiais e foram 

reproduzidas através de testes em laboratório, onde se verificou a formação de fraturas 

angulares (cisalhamento) e transversais (tração), com o cessar dos tensores originam-se 

as de alívio (Figura 2.8). Os demais tipos de fraturas são oriundos das reativações 

durante todo o tempo geológico, geralmente de difícil individualização e determinação 

dos tensores. 
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Figura 2.8 - Ruptura ocasionada por aplicação de tensão em corpos de prova, modificado de Costa (1985). 

 

As rupturas citadas acima são formadas pela atuação dos tensores evoluindo 

a partir das micro-fissuras, unindo-se em estruturas maiores que segundo Polard 

&Aydin (1998) propagam-se de três formas, descritas a seguir (Figura 2.9): 

a) Abertura (Opening) – Corresponde a uma fratura gerada por abertura ou separação 

normal dos planos de ruptura sob ação da tração. 

b) Deslizamento (Sliding) – Trata-se da fratura que é gerada pelo deslizamento 

perpendicular a frente de fratura. 

c) Rasgamento (Tearing) – A fratura é gerada pelo deslizamento paralelo a frente de 

propagação. 

Eventualmente que estes tipos de propagação de fraturas podem ocorrer 

isoladamente ou combinar-se e resultar em estruturas complexas. 
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Figura 2.9 - Ruptura de rocha ocasionada por tensão, resultando na abertura de fretes de propagação de 

fratura de características distintas: a) abertura; b) deslizamento; c) rasgamento. Modificado de Pollard & 

Aydin (1988). 

 

Além das medições habituais realizadas com as juntas existem alguns 

parâmetros complementares úteis para avaliar de forma detalhada as características das 

estruturas. Neste caso, estes parâmetros servem para estudar o potencial de um aqüífero 

em rochas fraturadas, bem como o seu comportamento no maciço. 

Segundo Arthaud (2006), estes parâmetros são: 

a) Persistência para cada conjunto é o comprimento médio do traço de 

fratura que se enquadra segundo subdivisão da tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1 - Parâmetros para enquadramento da persistência das fraturas. 

Comportamento Médio Persistência 

< 1m Muito pequena 

1 a 3m Pequena 

3 a 10m Média 

>10 Grande a muito grande 

 

b) Afastamento médio (e) é a média aritmética das distâncias entre fraturas 

sucessivas de um mesmo conjunto, representada pela expressão e = l / n, onde “n” é a 

quantidade de fraturas observadas num intervalo “l” (Tabela 2.2). 
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3. PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
Neste capitulo será abordado o uso de imagens de satélite, voltado ao estudo 

de estruturas rúpteis. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

A análise de imagens de sensores remotos foi utilizada durante a fase pré-

campo da referente pesquisa. O Sensoriamento Remoto é a forma de detecção dos 

objetos sem que haja contato físico. Com esta técnica são utilizadas imagens digitais 

que proporcionam a geração de modelos matemáticos, com características próprias e 

aplicações específicas para cada objetivo. 

Os produtos destes sensores são imagens com características especiais, que 

torna possível a identificação das diferenças texturais e de realce das feições lineares 

que auxilia na extração de importantes informações do terreno, mas para tanto é 

necessário a manipulação das informações contidas fazendo uso do processamento 

digital. 

Nesta pesquisa foram utilizadas imagens do sensor orbital landsat TM e 

ETM+, com resolução espacial de trinta metros, e a pancromática de quinze metros 

(ETM+), tornando-se ideais para a escala deste trabalho. O software escolhido para 

manipulação, corte e ajustes foi o ENVI 4.0, que oferece ao intérprete um conjunto de 

ferramentas, satisfatório a interpretação deste tipo de imagem. Para confecção de mapas, 

banco de dados e demais interpretações utilizou-se a ArcGis 9.0. 

A metodologia do processamento de imagens utilizado nesta dissertação 

consta basicamente da aquisição, processamento digital, interpretação. As ferramentas 

de processamento utilizadas foram definidas após consultas bibliográficas. 

 

3.2 MÉTODOS DEANÁLISE DAS IMAGENS ORBITAIS 

As imagens foram obitidas através do banco de dados da GLCF – Earth 

Science Data Interface (http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp). Tratam-se 

de imagens organizadas por cenas com dimensão de imageamento de 185 km X 185 

km. 

A cena que compreende a área estudada é a 217-063 dos sensores landsat 

TM (Thematic Mapper) e ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) com data de 

passagem 26/07/1993 e 07/10/1999, respectivamente. O sensor TM disponibiliza sete 

bandas espectrais com resolução espacial de trinta metros (30), enquanto o ETM+ tem 
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oito bandas espectrais, subdividindo-se em sete bandas com resolução espacial de trinta 

metros (30). A banda seis é apresentada como duas imagens de caráter termal e 

resolução espacial sessenta metros (60). A pan-cromática (banda oito) de resolução 

espacial de quinze metros (15). 

A data de passagem do satélite, equipado com o sensor TM, foi em julho/93, 

correspondendo ao período após o término da quadra chuvosa, já as ETM+ em 

outubro/99 na época de estiagem na região. Esse aspecto multitemporal é importante, 

pois permite a comparação da resposta espectral das feições do terreno em condições de 

umidade diferente. 

A de radar foi obtida no website da USGS – United States Geological 

Survey (http://seamless.usgs.gov/). Esta imagem do tipo SRTM 3 - Shuttle Radar 

Topography Mission em coordenada geográfica e datum WGS-84, apresentada em tons 

de cinza, no formato ArcGRID e GeoTiff, compatível com o ArcGIS. 

Para o processamento das imagens de satélite TM e ETM+ utilizou-se do 

software ENVI versão 4.0 (Environment for Visualing Images), constando dos 

procedimentos de pré-análise e processamento das imagens de satélite. Com este 

programa foram realizados, principalmente, modificações no contraste, composições 

coloridas, transformações do espaço de cores (RGB – IHS), filtragens espectrais, 

correlação entre bandas, matemática de bandas e fusão de imagem pancromática. 

As imagens ETM+ adquiridas possuíam iluminação irregular, e foram 

corrigidas através de manipulação de contraste e o ajuste da distribuição dos DN`s de 

cada pixel. Foram ainda utilizadas imagens TM, onde estas imperfeições não foram 

identificadas. Entretanto, como possuíam baixa definição espacial estas imagens foram 

interpretadas paralelamente as imagens ETM+. 

Os filtros de alta freqüência do tipo passa-altas foram utilizados por possuir 

seus pesos assimetricamente distribuídos nas imediações do eixo hipotético, sendo 

assim, as direções a serem realçadas são perpendiculares a este eixo no intervalo de 45° 

para ambos os lados em relação à direção de realce, de acordo com a máscara aplicada 

(Crosta, 1992). De acordo com Araújo & Carvalho (1994) esses filtros tem a vantagem 

de não priorizar nenhuma direção principal, mas sim enfatizar todas as feições lineares 

presentes na imagem, em todas as direções, mesmo utilizando os tipos direcionais. 

A interpretação foi realizada a partir dos melhores resultados obtidos com o 

processamento, que foram salvos no formato compatível com software ArcGIS 

(GeoTiff), e inseridos em um layer (camada) em um projeto padrão. Estes layers foram 
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organizados em planos de informação e interpretados em ambiente SIG (Sistema de 

Informações Georeferenciadas). O ArcGIS disponibiliza ferramentas para vetorização 

com a possibilidade de estruturar e manipular os dados em forma de tabela. Assim, as 

informações obtidas a partir da vetorização das feições identificadas foram armazenadas 

em layers ou planos de informação, devidamente georeferenciados. 

Na interpretação dos vetores foram identificados os segmentos retilinizados 

de drenagem, ou seja, mudanças bruscas nos cursos d`água (em torno de 90°), também 

limites de diferenças texturais e traços retilíneos de relevo positivo e negativo. 

Organizou-se essas informações em layers correspondente a feições foto-interpretadas 

para as bandas originais, imagens oriundas do processamento no espaço de cores RGB, 

aplicação de filtros espectrais e reinterpretação dos alinhamentos, confrontando com 

feições de origem antrópica (acessos, cercas, etc.). 

Em seguida converteu-se os layers para o formato DWG, compatível com o 

Software AutoCad. Nesta fase foi utilizada a rotina ROSETA.lisp, que considera direção 

e comprimento dos vetores. Permitindo a confecção de dois diagramas, um de 

freqüência acumulada e outro de comprimento acumulado, com separação em classes de 

0º a 180º, com espaçamento a critério do usuário. Estas classes têm como objetivo 

projetar através da estatística a direção de maior incidência, bem como a de maior 

comprimento. 

 

3.3 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM 

O processamento digital é a aplicação de modelos matemáticos para que as 

informações contidas em uma imagem possam ser percebidas pelo intérprete, bem como 

as feições alvos a serem individualizadas. 

Este procedimento é realizado de forma experimental com alterações em 

nível de pixel, que constituem a menor unidade visível da imagem. Com isto podem-se 

gerar resultados distintos, sendo função do intérprete perceber diferenças e os resultados 

da aplicação das ferramentas. 

As ferramentas utilizadas para manipulação de imagens, neste trabalho, são 

usuais em estudos que utilizam do processamento de imagens sem, contudo, possuir 

necessariamente a mesma temática aqui abordada. 

• Alteração do contraste 

As imagens do sensor remoto landsat apresentam a resolução radiométrica 

de 8 (oito) bits, significando que cada pixel pode assumir um valor entre os 256 níveis 
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de cinza possíveis, estes são denominados de digital number (DN). Cada valor é 

posicionado no sistema de coordenadas (x, y) com valor de DN (z) representado por um 

tom de cinza, estes valores normalmente não seguem a distribuição normal por toda a 

imagem, podendo ocultar informações de importância. 

A manipulação do contraste é uma ferramenta de uso comum, sendo 

aplicada em imagens não tratadas para que as feições e os padrões contidos possam ser 

identificados. A modificação do contraste objetiva o espalhamento dos valores de DN 

dentro de um histograma de variação característico de cada imagem. 

Dentre os tipos de contraste utilizados, o que favoreceu melhor 

espalhamento destes valores foi o tipo gaussiano, cujo resultado é apresentado no item 

3.4.1. 

 

• Composições coloridas 

Esta é uma das formas mais comuns de processamento, realizada através da 

combinação de três bandas orbitais, de mesma característica espacial, cada uma 

assumindo uma posição no campo RGB. Podem existir várias combinações possíveis, 

para composição de uma única imagem colorida do tipo RGB (Red, Green e Blue), e 

estas combinações dependem da necessidade do intérprete. 

O objetivo de gerar composições coloridas é facilitar a identificação de 

feições geológicas, estruturais e de relevo. A integração dos dados, em diferentes 

combinações entre bandas espectrais, é utilizada para se favorecer melhor visualização 

das informações contidas. O sistema visual humano tem a capacidade maior de 

individualizar quantidades superiores de matizes de cores em relação aos níveis de 

cinza. 

Neste estudo a composição gerada a partir da combinação entre as bandas 

321_RGB e a 754_RGB serviram para identificar, principalmente, os contatos 

geológicos. Estas composições foram as que melhor resultados apresentaram, porém 

varias outras combinações foram testadas. 

 

• Aplicação de filtros 

 Os valores dos pixels representam a energia eletromagnética transmitida 

pelos materiais, e seu uso envolve complexas expressões matemáticas para filtrar 

valores indesejáveis para produzir a imagem final. 



Dissertação de Mestrado   Francisco Heury Fernandes da Silva 

52 
 

Os filtros são basicamente de dois tipos: o de passa-altas e o de passa-

baixas. Neste trabalho foi utilizado o primeiro, que proporciona o realce dos valores de 

alta freqüência presentes nas imagens. As feições identificadas com este filtro são 

resultados da modificação dos níveis de cinza, que projetam as bordas em direções pré-

determinadas. Em termos mais práticos são empregados para determinar feições lineares 

de relevo, tais como falhas, fraturas, entre outras (Klein et al., 1999). Na literatura são 

encontradas referências a dois tipos principais: o de Prewitt e de Sobel. 

 

• Operações entre bandas 

Já foi comentado que cada pixel assume valores numéricos dentro de um 

intervalo entre 0 e 255 na imagem, onde dificilmente são encontrados os valores 

extremos, que correspondem ao preto e ao branco, respectivamente. Cada célula 

corresponde um valor que representa um nível de cinza ou digital number (DN). Desta 

forma é possível manipular estes valores através das quatro operações aritméticas 

(adição, subtração, multiplicação, divisão e razão) ou a combinação delas. 

O resultado obtido com estas operações corresponde a uma imagem 

contendo dados espectrais de duas ou mais bandas, resultantes da aplicação de 

expressões que projetam no monitor dados correspondentes ao novo valor assumido 

pelo nível de cinza. Portanto, a banda resultante pode ser combinada para gerar uma 

composição RGB. Neste trabalho optou-se pela razão entre as bandas, por mostrar 

melhores resultados nas imagens do sensor landsat TM e landsat ETM+. 

Nestas operações o resultado esperado é realçar informações da mesma 

forma que os outros métodos, sendo que os dados são comprimidos para que contenha 

as informações das bandas originais. Entretanto, algumas informações não poderão ser 

realçadas, pois os resultados destas operações ultrapassam o intervalo de 0-255, 

devendo ser redimensionada, acarretando na perda de informação espectral (Crosta, 

1992). 

Com estas operações foram evidenciadas as drenagens e baixos estruturais, 

secundariamente, diferenciações entre unidades litológicas. 

 

3.4 INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS 

Neste item são apresentados os resultados obtidos com o processamento das 

imagens aéreas, a partir das quais foram verificadas diferenças texturais, realçando os 
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padrões de drenagem, extraindo alinhamentos estruturais, especificamente de caráter 

rúptil, alvo principal deste trabalho. 

O sistema de coordenadas das imagens landsat necessitava de transferência 

da informação do hemisfério, ou seja, de norte para sul. Para tanto utilizou-se o software 

ENVI 4.0. O ajuste foi realizado para as bandas disponíveis do sensor TM e ETM+. 

Após esta correção realizou-se individualmente o corte em todas as bandas 

nas coordenadas que limitam a área de estudo, com o objetivo de reduzir o volume de 

informações desnecessárias, sem que ocorresse alteração das propriedades originais. 

Para imagem de radar não houve necessidade de qualquer modificação, sua 

utilização restringiu-se para gerar um Modelo Digital de Terreno (MDT). Com o ArcGis 

foram interpretadas as curvas de nível e posterior modelamento, apresentado a seguir. 

Nas imagens analisadas buscou-se a identificação de feições lineares e 

cruzamento das mesmas, devido sua importância como indicador geológico de zonas de 

fraqueza, que pode ser reconhecido nas imagens de satélite. O seu uso na prospecção 

hidrogeológica é largamente difundido, principalmente em terrenos cristalinos, por 

propiciar facilidade na identificação de alinhamentos estruturais em diferentes escalas. 

Estas estruturas podem configurar em importantes fontes de condução e armazenamento 

de água, e dependendo da densidade e interseções possíveis podem caracterizar um 

cenário hidrogeológico favorável a exploração de água subterrânea. 

A análise das imagens landsat 7 TM e ETM+ constituiu primeiramente na 

aplicação de técnicas de geoprocessamento para gerar produtos para posterior 

interpretação, e secundariamente foi criado e estruturado o banco de dados em ambiente 

SIG (Sistema de Informações Geográficas). Constou também da identificação e 

digitalização dos alinhamentos interpretados a partir das imagens orbitais para gerar 

mapas temáticos e demais conclusões. A análise integrada das feições existentes com 

auxílio da ferramenta SIG foi agrupada em layers. 

O produto da interpretação dessas imagens foi utilizado em campo para 

verificar a existência das feições lineares que representam descontinuidades 

identificadas. 

 

3.5 RESULTADOS OBTIDOS 

Os produtos do radar são do tipo SRTM 3 - Shuttle Radar Topography 

Mission, representadas por imagem em tons de cinza compatível com o ArcGIS. Estas 

imagens são boas indicadoras de relevo, pois não tem interferência das nuvens, e foi 
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utilizado para gerar modelo digital de terreno (MDT). Os tons de cinza das imagens de 

radar foram analisados com Surface Analysis para gerar os contornos, que representam 

as curvas de nível, para em seguida ser gerado o modelo digital de terreno a partir da 

ferramenta Create TIN Features (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 - Modelo Digital do Terreno a partir de aplicações do software ArcGis em imagem de radar. 
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As imagens inicialmente trabalhadas correspondem aos produtos do sensor 

landsat TM. Nestas identificou-se leve deficiência na resolução espacial, o que não 

inviabilizou a sua interpretação. Os histogramas de contraste das bandas espectrais deste 

sensor foram avaliados, não necessitando de qualquer alteração, pois apresentam bom 

espalhamento dos DN`s (Digital Numbers). 

Na análise das bandas 1, 2, 3 e 4 foram percebidas características texturais 

diferentes entre a porção norte e a sul. Na norte foram identificadas feições lineares de 

direção E-W, relacionadas a falha de empurrão cartografada por Sousa Filho (1998). Na 

porção sul ocorrem faixas alongadas de direções principais N-S, correspondendo aos 

contatos geológicos. As bandas 5 e 7 permitiram a identificação das maiores diferenças 

topográficas, devido suas características espectrais. Portanto, foram identificados 

principalmente feições de relevo positivas (em topos de serras) e negativas (calhas de 

drenagem de maior extensão) (Figuras 3.2 e 3.3). 

A análise individual das bandas deste sensor permitiu, principalmente, a 

atualização da rede de drenagem, acessos, secundariamente, a identificação de feições 

lineares relacionadas às drenagens. 

As composições 451_RGB (Figura 3.2) e 524_RGB (Figura 3.3) facilitaram 

a identificação dos contatos geológicos e o traço da falha de empurrão a norte da área, 

devido às diferenças espectrais existentes realçados. 
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Figura 3.2 - Composição colorida falsa-cor aplicada em imagem de satélite TM, destacando 

principalmente, drenagens (em vermelho) e contatos geológicos. 

 

Embora existisse um grande volume de dados obtidos, por meio da análise 

individual de bandas e das composições coloridas, ainda foi necessário o uso de outras 

técnicas de processamento. Optou-se então pela fusão entre bandas. 
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Figura 3.3 - Composição colorida falsa-cor destacando em imagem TM, principalmente, drenagens em 

azul, e faixas alongadas de coloração marrom a esverdeada. 

 

A expressão que chamou a atenção foi divisão da banda 5 pela banda 4, que 

também projetou feições de drenagem em tons de cinza e destacou diferenças texturais 

(Figura 3.4). 

A composição colorida a partir da fusão entre as bandas 7/5 (R), 3/4 (G) e 

5/4 (B) resultou em uma imagem com boa resposta espectral, que evidenciou baixos 

topográficos existentes em calhas de drenagem. Em relação aos resultados obtidos com 

as composições RGB, a fusão entre bandas permitiu melhor individualização e 

detalhamento dos cursos de águas (Figura 3.5). 
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Figura 3.4 - Quociente entre a banda 5 pela 4 do sensor TM representada por níveis de cinza, 

evidenciando principalmente padrões texturais. 

 

Após o uso da metodologia nas bandas TM optou-se por repetir os passos 

utilizados também para as imagens ETM+, que produziu imagens com boa resolução 

espacial. Entretanto como possuíam imperfeições em níveis de pixels (porção NW da 

imagem), que foram corrigidas, equilibrando os tons de cinza, a partir da mudança do 

contraste por distribuição do tipo gaussiana (Figuras 3.6a e b). 

A correção do contraste foi efetuada na análise individual das bandas 

inclusive a oito (pancromática), salvando-a em novos arquivos, sem desprezar as 

imagens originais, para que as respostas espectrais fossem comparadas. 
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Figura 3.5 - Composição colorida constituída por três razões em que cada uma assume uma posição no 

espaço RGB, enfatizando a percepção das feições negativas de relevo. 
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Figura 3.6 - Aplicação do contraste do tipo gaussiano em imagem landsat ETM+, onde se evidencia em 

(a) a distribuição irregular dos níveis de cinza, em (b) a aplicação da ferramenta proporciona a 

regularização e melhor visualização da imagem. 

 

As composições entre as bandas que melhor projetaram informações foram 

a 321_RGB (Figura 3.7) e 754_RGB (Figura 3.8), que evidenciaram por meio de 

texturas os limites litológicos e traços lineares. 

As imagens ETM+ além das seis bandas espectrais possuem ainda a banda 

oito (pancromática) com melhor definição espacial, portanto realizou-se a fusão destas 

bandas. O processo requer uma composição colorida e uma imagem com alta resolução 

que resulta em uma nova composição colorida realçada no sistema RGB, podendo ser 

necessário o ajuste na distribuição dos DN`s (Figura 3.9). 

A fusão entre bandas foi necessária para a comprovação das feições já 

identificadas com os processos anteriores, onde se repetiu as expressões e obteve-se da 

mesma forma a expressão 7/5 (R), 3/4 (G), 5/4 (B) que melhor atendeu aos objetivos. 

Em relação à imagem gerada com as TM, as ETM+ apresentaram melhor resposta 

espacial e as drenagens puderam ser melhor identificado, além de feições lineares 

complementares as identificadas nas imagens TM (Figura 3.10). 

  

(a) (b) 
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Figura 3.7 - Imagem obtida a partir do processamento digital das bandas espectrais do sensor landsat 

ETM+, resultando em imagem colorida que enfatiza as diferenças texturais. 

 

Embora as imagens oriundas de sensores orbitais contenham grande volume 

de dados interpretáveis e grande parte ainda encontra-se mascarada. Isto é causado por 

limitações do sistema visual humano, que identifica algumas dezenas de tons de cinza e 

alguns milhões de cores. 

A aplicação de filtros nestas imagens resulta em produtos, no qual as 

informações enquadram-se no campo visual humano, que tende a individualizar 

facilmente as bordas formadas pelos filtros de freqüência. 
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Figura 3.8 - Imagem obtida a partir do processamento digital das bandas espectrais do sensor landsat 

ETM+, resultando em imagem colorida, mostrando traços lineares. 

 

Foram utilizados filtros correspondentes aos de alta freqüência (passa-altas) 

e baixa freqüência (passa-baixas) que favorecem a projeção das feições de lineares de 

alto relevo e baixo relevo, respectivamente, nas imagens orbitais. Nos filtros de alta 

freqüência são evidenciadas feições que podem representar malha urbana, rodovias, 

ferrovias, redes de drenagem e estruturas geológicas rúpteis e dúcteis. Já os de baixa 

freqüência possuem menor nitidez, pois ao contrário do primeiro, estes produzem um 

número menor de bordas (Crosta, 1992). 
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Figura 3.9 - Composição colorida falsa-cor com fusão de pancromática do sensor ETM+, destacando 

diferenças entre terrenos, drenagens em azul e acessos em branco, com feições lineares e algumas marcas 

de uso e ocupação de terra, representando por polígonos. 

 

Nesta fase optou-se pelo uso de filtros passa-altas e passa-altas direcionais. 

A aplicação destes requer um minucioso estudo dos produtos para obter informações 

que estejam livres de ruídos, restando informações de interesse para este trabalho. Estes 

ruídos correspondem a feições lineares produzidas pelo homem, como cercas, acessos, 

pista de pouso, entre outras. 
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Figura 3.10 - Composição colorida falsa-cor em imagens do sensor landsat ETM+, organizada em três 

razões com cada uma assumindo uma posição no espaço RGB, enfatizando feições negativas de relevo 

que ressalta a rede de drenagem em vermelho e possíveis estruturas rúpteis. 

 

Os filtros utilizados foram os do tipo Sobel e Prewitt dentre os existentes, 

por terem sido amplamente utilizados em pesquisas de mesma temática. Neste processo 

são realçadas as altas freqüências contidas na imagem, elevando a variação entre os 

níveis de cinza, podendo realçar as bordas em direções pré-determinadas (direcionais). 
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Tratam-se de filtros empregados para evidenciar feições lineares de relevo, tais como 

falhas, fraturas, contatos geológicos entre outras (Klein et al, 1999). 

A máscara utilizada corresponde a entrada de valores numéricos em uma 

matriz quadrática. Neste trabalho foi utilizado o tipo 3x3, correspondendo a todas as 

direções com seus valores expostos na tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 - Máscaras aplicadas na imagem pancromática, correspondendo a uma matriz quadrática do 

tipo 3x3, que realça as principais direções das estruturas analisadas. Fonte: Crosta, 1992. 

Filtros de Sobel 

N-S  NE-SW  E-W  NW-SE 

1 2 1  0 1 2  -1 0 1  -2 -1 0 

0 0 0  -1 0 1  -2 0 2  -1 0 1 

-1 -2 -1  -2 -1 0  -1 0 1  0 1 2 

 

Filtros de Prewitt 

N-S  NE-SW  E-W  NW-SE 

1 1 1  1 1 1  -1 1 1  -1 -1 1 

1 -2 1  -1 -2 1  -1 -2 1  -1 -2 1 

-1 -1 -1  -1 -1 1  -1 1 1  1 1 1 

 

Foram aplicados estes filtros para as sete bandas do sensor landsat 7 TM e 

para sete bandas (7) do sensor ETM+, resultando em imagens com pouca definição 

espacial. A oitava banda do sensor ETM+ gerou resultados com melhor definição 

espacial. Portanto as máscaras referentes aos tipos de filtros foram aplicadas na imagem 

pancromática. A aplicação dos filtros realçou os alinhamentos segundo a direção NE-

SW (Figura 3.11), e com menos ênfase no trend NW-SE. Além dessas direções foram 

identificadas feições lineares N-S e L-W. 
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Figura 3.11 - Filtro de alta freqüência direcional do tipo Sobel através da matriz do tipo 3x3 em banda 8 

do sensor ETM+, ressaltando elementos lineares interpretáveis. 
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Figura 3.12 - Filtro de alta freqüência direcional do tipo Prewitt através da matriz do tipo 3x3 em banda 8 

do sensor ETM+, ressaltando elementos lineares interpretáveis. 

 

3.6 INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesta fase os vetores correspondem a feições lineares, interpretadas a partir 

das imagens e agrupados em planos de informação (layers) georeferenciados. Isto 



Dissertação de Mestrado   Francisco Heury Fernandes da Silva 

68 
 

permitiu combinações para compor um mapa temático entre feições lineares foto-

interpretadas, contatos geológicos e a rede de drenagem. 

As imagens espectrais que foram geradas durante o processamento digital, 

incluem também as imagens originais, não modificadas. Os padrões reconhecidos e 

interpretados foram analisados de forma interativa com as outras imagens, adquirindo 

maior validade e os resultados salvos em layers individuais. 

Os diagramas foram obtidos em 3 etapas, sendo que na primeira fez-se uso 

dos vetores obtidos na análise individual das bandas a partir das composições coloridas 

falsa-cor e os produtos do processamento digital nas bandas espectrais. A segunda 

considerou a análise dos vetores obtidos com os filtros passa-altas e passa-altas 

direcional do tipo Sobel e Prewitt. Na última etapa tentou-se estabelecer um único 

arquivo contendo a intersecção dos dados vetoriais, que apresentam informações 

comuns. 

A interpretação dos alinhamentos obtidos nas imagens individuais, de 

composições falsa-cor e do processamento digital, resultou em 238 vetores (Figura 

3.13a), onde foram identificadas as direções principais NE-SW, NW-SE e N-S. Os 

maiores comprimentos são coincidentes com as direções preferenciais dos alinhamentos 

(Figuras 3.13b e c). 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3.13 - Interpretação das imagens 
orbitais com (a) mapa de feições 
fotointerpretadas, (b) diagrama de 
concentração da freqüência acumulada e (c) 
diagrama de comprimento acumulados. 
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As feições extraídas do filtro de alta freqüência do tipo Sobel (243 vetores) 

evidenciaram alinhamentos segundo a direção NE-SW, associada a uma ampla variação 

de outras direções (Figuras 3.14a e b). Os comprimentos máximos identificados foram 

NE-SW e E-W (Figura 3.14c). 

 

 
 

As imagens obtidas com filtro Prewitt revelaram mais feições em relação ao 

filtro Sobel, no total de 275 vetores, com direções principais E-W, NE-SW e NW-SE 

(Figuras 3.15a e b). O comprimento acumulado coincide com as direções principais 

(Figura 3.14c). 

Finalmente os layers, gerados anteriormente, foram interpretados 

novamente para compor a intersecção das feições coincidentes, com o cuidado para 

identificar ruídos (cercas, casas, acessos, açudes e etc). Deste foi obtido o total de 203 

vetores, que revelou direções preferenciais NW-SE, NE-SW, N-S, e E-W (Figuras 3.16a 

e b). Os maiores comprimentos estão posicionados nas direções NW-SE, NE-SW, N-S e 

E-W que coincidem com as freqüências principais (Figura 3.16c). 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3.14 - Interpretação obtida a partir do 
filtro de alta freqüência Sobel, com (a) mapa 
de feições fotointerpretadas, (b) diagrama de 
concentração de freqüência acumulada e (c) 
diagrama de comprimento acumulados. 
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Figura 3.15 - Interpretação de imagens 
obtidas a partir do filtro de alta freqüência 
Prewitt, com (a) mapa de feições 
fotointerpretadas, (b) diagrama de 
concentração de freqüência acumulada e (c) 
diagrama de comprimento acumulados. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3.16 - Feições lineares obtidas a partir 
da intersecção dos resultados, com (a) mapa 
de feições fotointerpretadas, (b) diagrama de 
concentração de freqüência acumulada e (c) 
diagrama de comprimento acumulados. (a) 

(b) 

(c) 
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É importante perceber que estes vetores interpretados incluem quaisquer 

informações lineares presentes no terreno, que seja suficientemente extensa para ser 

identificada na imagem ou ser realçada por um filtro de freqüência. O intérprete deve 

estar atento a estes ruídos. O uso integrado das imagens para compor um arquivo final 

foi necessário para minimizar estas interferências, embora se perceba que maior parte da 

influência seja causada pelos traços de foliação. 

Por meio de interpretação de imagens, Sousa Filho (1998) e Feitosa et al. 

(1998) perceberam em escala regional a importância da atuação das fraturas N-S, NE-

SW e NW-SE e a direção E-W. Da mesma forma as informações obtidas por Pinéo 

(2005) revelaram a existência das mesmas direções. 

Confrontando os resultados obtidos na interpretação das imagens com dados 

de campo interpretados, na área em apreço, identificou-se coincidência com os 

resultados de Sousa Filho (op. cit.), Santos (2002 apud Sousa Filho 2002) e Braga 

(inédito). Os dados de campo obtidos por Pinéo (2005) coincidem com as direções 

preferenciais aqui identificadas nas imagens de satélite, tendo como direções principais 

E-W, N-S, onde se identificou também a presença das direções NW-SE e NE-SW, 

podendo ter relação com o traço da foliação. As demais direções identificadas possuem 

caráter secundário. 

O uso de imagens de satélite para obter informações a cerca das fraturas da 

área é limitado, sendo importante para o trabalho de reconhecimento. Portanto é 

necessária a aquisição das características de campo destas estruturas, que serão 

abordadas no capítulo seguinte. 

 



Dissertação de Mestrado   Francisco Heury Fernandes da Silva 

72 
 

4. ESTUDO DAS FRATURAS 
Os maciços rochosos apresentam geralmente, feições geológicas herdadas 

ou adquiridas no decorrer do tempo geológico dos diversos processos deformacionais a 

que foram submetidas. Estas estruturas denotam a resposta da rocha as tensões as quais 

foram submetidas desde sua origem. Esta resposta basicamente depende de 

características da rocha, composição, profundidade, temperatura e pressão. O 

comportamento, em resposta as tensões, pode ser dúctil, rúptil ou a interação destas. 

Neste capítulo é apresentada a análise detalhada das fraturas, presentes nas 

unidades aflorantes da área. 

 

4.1 MÉTODO DE ESTUDO 

Neste trabalho foi dada ênfase a análise das estruturas planares de caráter 

rúptil, uma vez que estas podem favorecer a acumulação e percolação de água 

subterrânea em regiões caracterizadas por terrenos cristalinos. De forma secundária, 

foram coletadas atitudes de estruturas dúcteis (foliação) e das lineações associadas. 

O estudo das fraturas foi executado inicialmente em exposições de rocha 

próximas aos poços, considerando um raio de influência variável, em torno de 100 

metros. Devido às limitadas ocorrências de afloramentos, a análise foi estendida para 

exposições rochosas que foram identificadas por toda a área. 

O conjunto destas descontinuidades é denominado de família. Cada família 

possui características distintas, como: orientação, espaçamento, abertura, 

preenchimento, etc. Em maciços rochosos estas estruturas rúpteis, de dimensões finitas, 

e quase sempre apresentam propriedades de migração e acúmulo de água nos 

interstícios, dependentes da freqüência e quantidade de famílias existentes. 

É impossível considerar de forma individual cada uma das fraturas presentes 

no maciço, ou seja, devem ser agrupadas em sistemas integrados de famílias (Telles 

2005). 

Para obtenção dos dados de fratura utilizou-se o Método da Freqüência 

Linear, que consiste na individualização e coleta de atitudes das principais famílias de 

estruturas rúpteis. Neste método após serem identificados os conjuntos de fraturas e/ou 

falhas que afetam a rocha aflorante, traça-se uma travessa, para cada família, de 

comprimento conhecido, que deve interceptar o conjunto de descontinuidades ou 

rupturas, o mais perpendicular possível. A cada travessa foi registrado o espaçamento 

entre planos para o cálculo da freqüência (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Representação de uma travessa com um metro linear interceptando uma família de fraturas 

(linhas vermelhas), onde “e” espaçamento entre as entidades e “l” intervalo normalizado. 

 

O processo de aquisição das atitudes dos planos de fraturas foi realizado 

pela notação do tipo clar, que consiste em ler o sentido do mergulho e o valor do 

mergulho (Figura 4.2), sendo repetido para cada entidade presente na família de 

estruturas rúpteis da rocha. 

 

 
Figura 4.2 - Bloco diagrama onde o plano imaginário é idealizado a partir das características reais, como: 

direção, mergulho e sentido de mergulho. 

 

Uma característica importante é a persistência das fraturas foram definidas 

como tentativa de estimar a penetratividade destas estruturas, sendo definidas após uma 

análise de campo. As Fraturas que tem comprimento abaixo de 60 cm foram 

consideradas curtas (pouco persistentes), as que atingem até 1,5 m são consideradas 

médias (persistentes) e acima deste comprimento são consideradas longas (muito 

persistente). 

Na etapa de interpretação envolveu como primeira fase a confecção do 

estereograma de isolinhas e diagrama de roseta para todas as travessas realizadas 

(l=1 m)
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durante a fase de análise em campo (total de 116). A partir desses diagramas foram 

reconhecidas as principais características das fraturas em relação ao mergulho e para 

qual quadrante e direção. As travessas que apresentam direções semelhantes foram 

então reagrupadas. Os resultados obtidos com esse procedimento são apresentados a 

seguir. 

 

4.2 TECTONICA RÚPTIL DA ÁREA 

Esta tectônica é segundo Jardim de Sá (2000), resposta de reativações que 

ocorreram em condições de crosta rígida, após o Evento Brasiliano. As unidades 

aflorantes na área estudada foram afetadas por estas condições resultou em fraturas, cuja 

sua identificação em rocha permitiu a individualização de pelo menos quatro famílias 

principais (Fotos 4.1 e 4.2). 

 

 
Foto 4.1 - Rocha gnáissica afetada pela deformação rúptil, contendo três famílias fraturas, com escala 

apontando para o norte geográfico (irc-11, coord. 400227/9571250). 

 

Na área em apreço foram executados diversos trabalhos de reconhecimento 

estrutural, em escala de detalhe, com o objetivo de caracterizar e entender os aspectos 

geológicos das estruturas rúpteis existentes. Souza Filho (1998) analisou 490 medidas 

em área correspondente a da Folha Irauçuba, onde identificou-se predominância de 

estruturas nas direções N-S, E-W, e secundariamente, NNE-SSW e WNW-ESSE. O 

mesmo autor identificou estruturas distensivas ou veios (45 medidas), concentrações 

F1 
F2 

F3



Dissertação de Mestrado   Francisco Heury Fernandes da Silva 

75 
 

entre E-W e N30º-40ºE. Em seu estudo de detalhe em Juá identificou estruturas com 

direções principais N-S e E-W (221 medidas) e juntas extensionais (41medidas) nas 

direções N20º E e N65º W e E-W. 

 

 
Foto 4.2 - Rocha gnáissica exibindo três famílias de fratura, com escala apontando para o norte 

geográfico (irc-91, coord. 403961/9566754). 

 

Santos (2002 in Sousa Filho, 2002) estudando as imediações do distrito de 

Juá/Irauçuba constatou a orientação preferencial das fraturas segundo a direção N-S, e a 

considera como o trend mais importante. Em seguida são indicadas como secundária as 

direções NNW-SSE, NNE-SSW e E-W, e NW-SE. Este autor analisou a freqüência por 

extensão das fraturas que indica as direções N-S e E-W como as mais representativas. 

A análise de estruturas rúpteis na área de Juá resultou na coleta de 764 

atitudes. O tratamento estatístico deste conjunto de medidas é apresentado a seguir. 

O estereograma construído para o conjunto total de atitude de fratura 

(Figura 4.3a) indica predominantemente estruturas com mergulhos subverticais a 

verticais, cujas direções principais formam padrões de fraturas ortogonais entre si, 

melhor visualizadas no diagrama de roseta (Figura 4.3b). 

As famílias de fraturas são, caracteristicamente, abertas com espessuras de 

escala milimétrica até centimétrica, resultando em um afastamento médio pequeno e 
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possuem persistência pequena a média. Estas estruturas podem ocorrer preenchidas por 

quartzo ou por material de alteração. 

 

  
Figura 4.3 - Diagrama de isolinhas (a) e roseta indicando as principais direções do fraturas NNW-SSE e 

aproximadamente E-W (b) existentes na área de estudo (total de 764 atitudes). 

 

4.2.1 ESTUDO POR FAMÍLIA 

Com o objetivo de caracterizar as famílias principais de fraturas foi utilizado 

o método do metro linear, explicado anteriormente (item 4.1). As notações realizadas 

em campo continham as informações referentes à extensão da travessa, espaçamento 

entre as estruturas, atitudes das mesmas e persistência.  

Com base nos diagramas expressos na figura 4.4, a direção de fratura mais 

proeminente é a N-S (Figura 4.4b). O diagrama de isolinhas, construído a partir de 204 

medidas obtidas em 29 travessas que apresenta concentração máxima de pólos em 

264/14 (Figura 4.4a), com mergulhos médios de 75º para leste, predominantemente 

oeste. 

O espaçamento médio obtido entre os planos é de 19,23 cm por metro 

linear. O afastamento médio é pequeno (< 1 m) e a freqüência linear é cinco (5). As 

fraturas são freqüentemente abertas, com planos espaçados de até 5 cm. O 

preenchimento, quando ocorre, é composto por material de alteração superficial. A 

persistência desta família é pequena a média. 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 4.4 - Diagrama de concentração dos pólos das fraturas (a) e roseta mostrando a direção N-S 

predominante (b). 

 

A direção E-W, também assinalada no diagrama figura 4.7, foi caracterizada 

a partir de 179 valores de atitudes dos planos de ruptura de 25 travessas. O espaçamento 

médio de 17,88 cm por metro linear. O afastamento é médio, menor que 1 m. A 

freqüência linear varia entre 5 e 6. A persistência desta família é pequena a média. As 

fraturas são abertas, com planos espaçados em 3 cm. As rupturas são abertas e sem 

preenchimento, mas localmente ocorrem veios de quartzo e material de alteração 

supergênica. Possui atitude máxima de concentração dos pólos em 358/13 (Figuras 

4.5a), o que indica fraturas com mergulhos médios de 76º para norte e para sul (Figura 

4.5b). 

 

  
Figura 4.5 - Diagrama de concentração dos pólos das fraturas de direção E-W (a) e roseta evidenciando a 

direção E-W (b). 

 

 

a b 

a b 
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A direção de fratura NE-SW é definida com base em 110 medidas coletadas 

em 17 travessas, caracterizada por estruturas com mergulhos subverticalizadas, com 

concentração máxima de pólo em 141/10 (Figura 4.6a), para noroeste e para sudeste 

(Figuras 4.6b). O conjunto apresenta espaçamento médio entre os planos de 22,48 cm, 

com aproximadamente quatro (4) fraturas por metro linear (freqüência). A persistência 

desta família é pequena (<1 a 3 m). Estas fraturas comumente encontram-se preenchidas 

por veios de quartzo ou de composição pegmatítica, com planos espaçados em até 3 cm. 

 

  
Figura 4.6 - Diagrama de isolinhas dos pólos das fraturas (a) e roseta exibindo a direção NE-SW de 

fraturas (b). 

 

Menos marcadas nas unidades gnáissicas da área, a direção NW-SE é 

representada por 63 medidas coletadas em 13 travessas. O estereograma construído 

(Figura 4.7a) apresenta concentração máxima em 248/18, onde os mergulhos médios 

são de 72° predominante para nordeste (Figura 4.7b). Estas estruturas são abertas, quase 

sempre, sem preenchimento, estas com planos espaçados em cerca de 3 cm. A 

persistência é muito pequena a média, e se obteve espaçamento médio de 25,16 cm por 

metro linear. A freqüência linear é quatro (4) por metro. 
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Figura 4.7 - Diagrama de isolinhas dos pólos das fraturas e (a) roseta exibindo a direção NW-SE de 

fraturas (b). 

 

Fraturas de baixo ângulo de mergulho (31°), para o quadrante NW (Figura 

4.8a) foram identificadas em cortes de estrada e afloramentos de maior porte. Para este 

conjunto forma coletadas 36 medidas em 6 travessas, cuja interpretação indica direções 

principais NNE-SSW, e secundariamente NE-SW (Figura 4.8b). 

Esta família é caracterizada por fraturas abertas e sem preenchimento, com 

planos espaçado em 3 cm. O afastamento médio é pequeno. A freqüência linear é quatro 

(4), distribuída com espaçamento de 21,48 cm. Este conjunto de fraturas é 

aproximadamente paralelo à foliação Sn discutida adiante. Sua origem pode estar 

relacionada a alívio de pressão litoestática. O conjunto, provavelmente, adquire 

importância, ao favorecer a conexão e migração de água pelos interstícios destas 

estruturas. 

 

  
Figura 4.8 - Diagrama de concentração dos pólos das fraturas (a) e roseta das fraturas horizontalizadas 

demonstrando direções N-S e NNE-SSW de fraturas (b). 

a b 

a b 
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As medidas restantes dos agrupamentos anteriores perfazem um total de 19 

travessas com 113 atitudes de fraturas. Os diagramas de isolinhas e de roseta indicam 

estruturas com direção principal de fraturas NE-SW e secundariamente ESE-WNW. A 

direção NE-SW reconhecida neste diagrama já tinha sido identificada nos diagramas da 

figura 4.6. 

As estruturas rúpteis analisadas nestas travessas possuem características 

semelhantes das identificadas anteriormente, porém ocorrem aleatoriamente e boa parte, 

sem penetratividade importante e com pouca persistência. As principais concentrações 

dos pólos destas estruturas com concentração de pólos em 284/15 e 15/07, revelando 

estruturas com mergulhos superiores a 75º para sudeste e secundariamente sudoeste 

(Figuras 4.9a e b). 

 

  
Figura 4.9 - Diagrama de concentração dos pólos das fraturas restantes (a) e roseta demonstrando as 

principais direções de fraturas (b). 

 

4.2.2 ESTUDO DAS IMEDIAÇÕES DOS POÇOS 

Identificou-se o total de 18 poços tubulares locados em zonas fraturadas, 

mas com pouca exposição de rocha em suas imediações. Foi executado, então, o estudo 

por raio de influência, para o entendimento dos conjuntos de juntas que podem 

influenciar na produção do poço. 

Como área de influência em torno do poço, foi considerado um raio em 

torno de 2 km na tentativa de abranger o maior número de informações possíveis a cerca 

da presença de fraturas (Figura 4.10). 

 

 

a b 
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Figura 4.10 - Mapa com pontos visitados e poços locados, detalhe para os raios de influencia variáveis e 

de acordo a localização de cada poço. 
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A concentração (C-01) abrange o poço PI-13, com vazão de 0,7 m3/h e 

profundidade de 72 metros. Localiza-se na porção norte do mapa nas proximidades da 

Zona de Cisalhamento de Itapajé. Para este caso, o raio de influência empregado foi de 

1,6 km, e abrange onze (11) pontos com dezesseis (16) travessas, totalizando com cento 

e doze (112) atitudes de fraturas. O poço encontra-se abandonado, e locado nos terrenos 

gnáissicos-migmatíticos, nas proximidades de um braço de drenagem. 

A freqüência linear é 4 por metro linear, com espaçamento médio de 21,35 

cm por metro linear, onde identificou-se principalmente a presença de juntas 

subverticais (em torno de 70°), segundo as direções N-S e E-W (Figura 4.11a). São 

estruturas abertas e sem preenchimento, mas eventualmente ocorre material pegmatítico 

nas fraturas, que tem abertura entre planos de 3 cm. As fraturas deste conjunto tem 

persistência pequena. 

Neste conjunto, juntas com mergulho médio de 30º para o quadrante NW, 

que configuram a direção NE-SW ocorrem de forma secundária (Figura 4.11b). 

 

  
Figura 4.11 - Diagrama de isolinhas dos pólos do plano de fraturas da porção norte da área (a) e a roseta 

demonstrando suas principais direções (b). 

 

A concentração C-02 corresponde à área em torno dos poços PI-11 e PI-19, 

e tem raio aproximado de 1,4 km. Os poços estão localizados na porção nordeste da 

área. O poço tem vazão de 1,0 m³/h e profundidade de 56,0 metros. O PI-19 atinge a 

profundidade de 80,0 metros. Os poços são improdutivos, com um seco (PI-11) e o 

outro fechado (PI-19). 

Os dados presentes nesta concentração abrangem seis (6) pontos, com cinco 

(5) travessas, com um total de vinte e seis (26) atitudes de juntas. Os poços foram 

a b 
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locados no terreno gnáissico, próximo a Zona de Cisalhamento de Itapajé, porção que é 

recortada por diques ácidos e básicos de extensão variada. 

As juntas possuem um espaçamento médio de 24,70 cm por metro, com 

freqüência 4 por metro linear com planos de juntas subverticalizadas (Figura 4.12a), 

com mergulhos médios de 73º para leste e para norte (Figura 4.12b), segundo as 

direções preferenciais N-S e E-W. As fraturas ocorrem preferencialmente abertas e sem 

preenchimento e ocasionalmente fechadas. A abertura do plano de fratura é de até 4 cm. 

Possui persistência pequena. 

 

  
Figura 4.12 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura da porção que compreende a região nordeste da 

área (a) e roseta demonstrando as suas principais direções (b). 

 

A concentração C-03 inclui o poço PI-01 que apresenta profundidade de 50, 

0 metros e vazão de 2,4 m³/h. Abrange ainda o poço PI-14 com vazão de 1,2 m³/h e 

profundidade de 60,0 m. Estes poços, locados na porção oeste da área, sendo o primeiro 

abandonado e o outro fechado. 

Os dados presentes nesta concentração correspondem a três (3) pontos com 

nove (09) travessas e setenta (70) atitudes de juntas. A locação destes poços foi 

realizada próximo ao contato geológico entre a seqüência gnáissica paraderivada e a 

calcissilicática. 

Nesta concentração o raio de apresentam aproximadamente 1,2 km. As 

fraturas são verticalizadas com espaçamento médio entre as fraturas de 16,88 cm por 

metro linear. A freqüência linear é 5, com planos de abertura de 3 cm e podem ser 

abertas e sem preenchimento e ocasionalmente preenchidas por material pegmatítico. 

As juntas ocorrem segundo a direção principal N-S, secundariamente E-W e NE-SW 
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com mergulhos médios de 75º preferencialmente par a leste (Figuras 4.13a e b). A 

persistência é pequena a muito pequena. 

 

  
Figura 4.13 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura da porção que compreende a região oeste da área 

(a) e roseta demonstrando as suas principais direções (b). 

 

Na concentração C-04 foram inseridos os poços PI-03 (abandonado), PI-04 

(abandonado), PI-09 (fechado), PI-10 (fechado), PI-15 (equipado), PI-16 (equipado) e 

PI-17 (não instalado). Esta concentração está localizada na parte central da área, em 

torno de Juá, em terrenos gnáissicos. Neste caso foi considerada uma área de influência 

de 1,3 km, que abrangeu dez pontos com dez (10) travessas 75 medidas de fratura. 

As fraturas desta concentração apresentam espaçamento médio de 15,49 

cm/m, e são caracterizadas, predominantemente por direção N-S (Figura 4.14b), por 

mergulhos sub-verticais (85º) para o leste (Figura 4.14a). Um pólo secundário de 

concentração máxima na parte central do diagrama de isolinhas, indica presença nesta 

área, de fraturas de direção ENE-WSW com mergulhos sub-horizontalizados para 

noroeste (13º). A freqüência linear é de 6 a 7, e abertas e sem preenchimento, 

ocasionalmente preenchidas por quartzo, com abertura de 4 cm. A persistência é 

pequena a média. 

Em C-04 estão os poços mais produtivos da área, com vazões máximas da 

ordem de 6m³/h e profundidade de até 60 metros. As direções principais de fratura são 

N-S, E-We ENE-WSW, e deve-se considerar a presença das fraturas horizontalizadas 

como um diferenciador por favorecer a intercomunicação entre fraturas.  
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Figura 4.14 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura da porção que compreende a região central da 

área (a) e roseta demonstrando suas principais direções (b). 

 

A concentração C-05 corresponde aos poços PI-02 (abandonado), PI-12 

(equipado) e P-18 (abandonado) localizados na porção leste da área. O raio de 

influência usado nesta concentração tem valor aproximado de 1,5 km. Os dados 

presentes correspondem a quatro (4) pontos com três (3) travessas, totalizado vinte 

cinco (25) atitudes de fraturas. Os poços possuem profundidade máxima de 60,0 metros, 

e estão locados em rocha gnáissica, próximo a drenagem. 

São identificadas fraturas sub-verticalizadas (77º) (Figura 4.15a), de direção 

principal NE-SW (Figura 4.15b), mergulho para noroeste, e secundariamente, para 

sudeste. O espaçamento médio é da ordem de 11,12 cm por metro linear. E a freqüência 

simples é 9, e são abertas e sem preenchimento, ocasionalmente fechadas. A abertura 

dos planos é de 2 cm, e a persistência é pequena. 

 

 

 

 
Figura 4.15 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura da porção que compreende a região leste da área 

(a) e roseta demonstrando suas principais direções (b). 

a b 

a b 



Dissertação de Mestrado   Francisco Heury Fernandes da Silva 

86 
 

A concentração C-06 englobou os poços PI-07 (equipado), PI-08 

(equipado), PI-20 (abandonado) e PI-21. Esta concentração localiza-se na porção 

sudoeste da área, e o raio considerado foi de 1,7 km. São poços locados em leito de 

drenagem, com produção em torno de 4 m3/h, e com profundidade máxima de 78 

metros. 

Os dados obtidos dentro deste raio correspondem a quatorze (14) pontos 

com quinze (15) travessas, com um total de cento e três (103) atitudes de fraturas. O 

poço PI-08 está locado no contato entre os gnaisses e as calcissilicáticas, enquanto o 

restante, no contato entre gnaisses. 

Os planos têm direções principais N-S e E-W (Figuras 4.16a e b), com 

predomínio de mergulhos sub-verticais (82º) para os quadrantes leste e para sul. As 

fraturas possuem espaçamento médio de 13,94 cm/m. A freqüência linear é 7 por metro, 

e são abertas e sem preenchimento, com abertura de até 2 cm e a persistência pequena. 

 

  
Figura 4.16 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura da porção que compreende a região sudeste da 

área (a) e roseta demonstrando suas principais direções (b). 

 

A concentração C-07 corresponde a um poço PI-05 (equipado) do tipo 

amazonas, localizado na porção sul. Embora não seja do tipo tubular, o raio foi 

analisado.  Neste caso foi considerado raio de 0,9 km, com presença de sete (07) pontos 

com seis (06) travessas, com um total de sessenta e quatro (64) atitudes de fratura. Em 

torno do poço ocorrem os terrenos gnáissicos. 

As fraturas identificadas nesta porção têm espaçamento médio entre fraturas 

de 22,19 cm por metro linear com freqüência linear de 7 por metro. As fraturas são 

geralmente abertas e sem preenchimento, e abertura de até 4 cm. São juntas sub-
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verticalizadas (Figura 4.17a) com mergulhos médios de 74º para norte e para leste. Os 

planos assumem direções principais N-S e NE-SW, menos proeminente (Figura 4.17b). 

a persistência é pequena a média. 

 

  
Figura 4.17 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura da porção que compreende a região sul da área 

(a) e roseta demonstrando suas principais direções (b). 

 

A concentração C-08 engloba o poço PI-06 (fechado), tipo amazonas, com 

sete (07) metros de profundidade. Esta concentração localiza-se na porção sudeste da 

área. Foi utilizado raio aproximado de 1,8 km, e os dados existentes correspondem a 

sete (07) pontos com seis (06) travessas, totalizando vinte e seis (26) atitudes de 

fraturas. Este poço encontra-se locado nos terrenos gnáissicos. 

As estruturas têm espaçamento médio de 21,00 cm por metro linear, com 

frquencia linear de 5 e fraturas geralmente abertas e sem preenchimento, com abertura 

de até 5 cm. Nesta predominam fraturas sub-verticalizadas (Figura 4.18a) com valores 

médios de mergulho de 76º para sudoeste. Os planos possuem direção principal NW-SE 

(Figura 4.18b), secundariamente a N-S. A persistência é pequena. 

É necessário o entendimento do comportamento e das características das 

fraturas em subsuperfície, para tanto se utilizou o método geofísico EM-34, utilizado na 

prospecção de água, este procedimento abordado no capítulo subseqüente. 
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Figura 4.18 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura da porção que compreende a porção sudeste da 

área (a) e roseta demonstrando suas principais direções (b). 

 

4.2.3 ESTUDO POR GRUPO LITOLÓGICO 

O espaçamento entre os planos de ruptura depende, entre outros fatores, do 

tipo litológico e da espessura das camadas. De forma simplificada quanto mais 

competente for a rocha maior será o espaçamento entre as fraturas.  

Na área estudada ocorrem duas grandes seqüências, uma a norte constituída 

por rochas gnáissicas migmatizadas, e outra a sul caracterizada por rochas gnáissicas, 

associadas a lentes de mármores, quartzitos, rochas leucocráticas, raramente 

migmatizadas. As duas unidades são limitadas pela Zona de Cisalhamento de Itapajé, de 

baixo ângulo de mergulho. 

Para os dados apresentados nos diagramas de isolinhas e roseta, e 

considerando a relativa complexidade estrutural das rochas submetidas a deformação, 

resulta que diferentes domínios litológicos gera respostas distintas as fraturas. 

Com o objetivo de verificar possíveis diferenças no comportamento das 

estruturas rúpteis foi feita a divisão da área no bloco norte e sul, limitadas pela Zona de 

Cisalhamento Itapajé (Figura 4.19).  
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Figura 4.19 - Mapa de pontos visitados, utilizado para selecionar os dados de campo, referente aos 

domínios tectônico Sul e Norte da Zona de Cisalhamento Itapajé. 
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O diagrama representativo da porção norte da área (Figura 4.20a) foi obtido 

a partir de 55 travessas com 314 atitudes de fraturas. Estas estruturas rúpteis afetam os 

terrenos gnáissicos magmáticos a norte da Zona de Cisalhamento Itapajé. 

As fraturas deste conjunto são caracterizadas pelas direções N-S e E-W, 

ortogonais entre si (Figura 4.20b). O espaçamento é de 26,47 cm por metro linear, e a 

freqüência linear é de 3 a 4 por metro. As fraturas estão preferencialmente preenchidas 

por veios tardios compostos por quartzo, a abertura é de até 4 cm. A persistência é 

pequena. 

 

  
Figura 4.20 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura da porção que compreende a região norte da área 

de estudo (a) e roseta demonstrando suas principais direções (b). 

 

O estudo na porção sul foi realizado a partir junção de 412 atitudes de juntas 

em cinqüenta e nove (59) travessas, e abrange os terrenos gnáissicos com núcleos 

migmatíticos localizados. O espaçamento médio obtidos entre as juntas é de 26,47 cm 

por metro linear. Para este conjunto obteve-se como direções principais: N-S e E-W, 

similar ao obtido com o estudo da porção norte (Figuras 4.21a e b). A freqüência linear 

é de 3 a 4, onde as fraturas são normalmente abertas e sem preenchimento, com abertura 

de até 5 cm. A persistência é pequena. 

Estas juntas encontram-se preferencialmente abertas. Em algumas situações 

ocorre o preenchimento é representado por material proveniente de alteração superficial. 

A alteração da rocha é mais evidente nesta porção, caracterizada pela maior formação 

de solo. 
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Figura 4.21 - Diagrama de concentração dos pólos de fraturas que compreende a porção sul da área (a) e 

roseta demonstrando as principais direções (b). 

 

4.2.4 TECTONICA DÚCTIL 

A área é constituída por rochas atribuídas a unidades paraderivadas, 

caracterizada por extensos corpos gnáissicos, localmente migmatizados, e que constitue 

o embasamento local. São recortadas por intrusão de diques ácidos e básicos (Sousa 

Filho, 1998). No geral, estas unidades são caracterizadas por foliação gnáissica e/ou 

milonítica. 

A foliação gnáissica de espessura milimétrica a centimétrica é predominante 

na área, e marcada pela alternância entre bandas claras formadas por quartzo e 

feldspatos, e escuras de composição biotita e/ou anfibólio. 

A foliação milonítica é mais freqüente a norte, com influência da Zona de 

Cisalhamento de Itapajé. Comumente ocorrem pequenas bandas de cisalhamento de 

caráter dúctil e/ou dúctil-rúptil recortando estas unidades (Foto 4.3). 

A foliação gnáissica apresenta plano definidos pelos pólos segundo a 

direção NNE-SSW, e ângulo de mergulho (38º) preferencialmente para W-NW. 

Associadas a estes planos ocorrem lineações de estiramento (triângulos) e minerais 

(círculos), frontais a oblíquas, com mergulho médio de 19º para nordeste (Figura 4.22). 

O trend definido pela foliação Sn é aproximadamente paralelo à família de 

fratura NE-SW, de baixo a médio mergulho, identificadas nas concentrações (C-01), na 

porção norte e C-04 em Juá (Figura 4.10). Provavelmente, houve neste caso, um 

controle das feições dúcteis sobre as rúpteis. 

 

 

a b 
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Foto 4.3 - Reativação da foliação em regime rúptil da rocha, com fratura localizada no plano de fraqueza 

gerado por uma zona de cisalhamento (H-10, coord. 400462/9571692, escala 5 cm). 

 

 
Figura 4.22 - Diagrama de isolinhas de pólo da foliação, e atitudes das lineações de estiramento 

(triângulo) e mineral (círculos), organizadas em duas concentrações, uma frontal e outra oblíqua ao plano. 
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5. PROSPECÇÃO GEOFÍSICA 
A prospecção geofísica envolve o uso de aparatos tecnológicos na tentativa 

de definir, de forma indireta, entre outras coisas, as camadas geológicas em 

subsuperfície, por intermédio das propriedades físicas das rochas. 

Os métodos geofísicos são empregados para proporcionar uma profundidade 

de investigação variável, na ordem de dezenas de metros. De acordo com a propriedade 

física investigada, podem-se agrupar os métodos geofísicos para melhor compreensão 

(Tabela 5.1). 

 
Tabela 5.1 - Principais métodos geofísicos utilizados na prospecção de recursos hídricos. 

Método Geofísico Subdivisão 

Elétricos Eletrorresistividade, Potencial Espontâneo (SP). 

Eletromagnéticos 
VLF, Eletromagnético Indutivo (EM34), 

Magneto-Telúrico (MT), GPR. 

Potenciais Gravimetria, Magnetometria. 

Sísmicos Refração, Reflexão. 

 

A determinação de um método para a pesquisa depende, sobretudo, das 

características do alvo de interesse e do terreno a ser estudado, por exemplo, quantidade 

de argila, topografia, presença de estruturas antrópicas, etc. 

Na presente pesquisa utilizou-se do método eletromagnético indutivo. 

 

5.1 PRINCÍPIO FÍSICO DO MÉTODO ELETROMAGNÉTICO INDUTIVO 

De acordo com o físico russo Heinrich Lenz (1797 – 1878), “qualquer 

corrente induzida tem um sentido tal que o campo magnético que ela gera se opõe a 

variação do fluxo magnético (Φ) que a produziu”, ou, em outras palavras, “se um 

campo magnético variável no tempo atinge um circuito fechado, ele produzirá uma 

corrente também variável no tempo cujo sentido do campo magnético gerado por esta 

corrente é contrário ao do campo magnético que a criou” (Lei de Lenz). Como no 

circuito fechado (condutor) a corrente também está relacionada com uma força 

eletromotriz (ou diferença de potencial), a lei de Lenz é expressa em termos desse 

parâmetro (fem) e a sua grande contribuição é o sinal negativo na expressão abaixo 

(Hayt Jr, 1978). 
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fem = - N (dΦ / dt)    Lei de Lenz 

Faraday (1791 – 1867) reescreveu a Lei de Lenz nos termos do “percurso 

fechado”, “variação de campo magnético”, entre outros, ficam bem mais claros quando 

escritos desta forma: 

 

∫ ∫ ∂
∂

−=
S

dS
t
BdLE ..

r
 Lei de Faraday 

 

A aplicação do Teorema de Stokes à equação acima, leva à segunda equação 

de Maxwell (1831 – 1879) na forma vetorial e que possui o mesmo significado. 

 

t
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 (Segunda equação de Maxwell) 

 

O campo eletromagnético secundário, quantificado pelo equipamento, é 

resultante da razão entre os campos primário e secundário. O campo magnético 

secundário depende do espaçamento entre as bobinas (s), da freqüência de operação (ω) 

e da condutividade do terreno (σ). Entretanto, quando se opera dentro de uma faixa de 

Baixos Números de Indução (Low Induction Numbers) em que o produto (ωσs2) é 

menor do que 1.000, a equação abaixo pode ser empregada (Mcneill, 1980): 

 
Onde: 
Hp = Campo Magnético Primário; Hs = Campo Magnético Secundário; 

μ0 = Permeabilidade Magnética do Espaço; σ = Condutividade Elétrica do Terreno (mS/m); 

ω = 2πf (freqüência angular); f = Freqüência (Hz); 

i = √-1 s = Distância entre as Bobinas (m); 

 

A partir da equação apresentada acima obtem-se a razão entre o campo 

magnético secundário e o primário (Hs/Hp), que é a condutibilidade aparente medida 

pelo equipamento utilizado no estudo, apresentado a seguir. 
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5.2 METODO DE ESTUDO 
Neste trabalho utilizou-se o equipamento EM 34-3XL da Geonics Ltda. 

Constituído por uma bobina transmissora (Tx) e outra receptora (Rx). A investigação do 

subsolo que pode ser no modo dipolo-vertical e horizontal (Fotos 5.1a e b). 

Os modos de aquisição dos valores de condutividade podem ser realizados 

em duas situações. A primeira é executada na posição dipolo-vertical (DV), com as 

bobinas no plano horizontal e a profundidade de investigação aproximadamente 1,5 

vezes o espaçamento (Foto 5.1a). A segunda é realizada com o dipolo-horizontal (DH), 

onde o plano das bobinas fica na vertical, com profundidade de investigação atingindo 

cerca de três quartos do espaçamento (Foto 5.1b). O espaçamento entre as bobinas é 

controlado por meio do cabo de referência (Lousada & Campos, 2005). 

 

 
Foto 5.1 - Equipamento geofísico EM34-3XL, composto pela bobina (a) receptora (no modo Dipolo-

Vertical) (Rx) e a (b) Transmissora (no modo Dipolo-Horizontal) (Tx). 

 

O EM 34-3XL possui três cabos de referência, o de 10, 20 e 40 metros e 

desta forma foi possível investigar profundidades aproximadas de 7,5, 15 e 30 metros 

no modo DH e 15, 30 e 60 metros no modo DV. O dipolo vertical atinge duas vezes a 

profundidade de exploração do modo DH, mais sensível às variações laterais de 

condutividade (Lousada & Campos op. cit.). No dipolo-horizontal, materiais acima da 

profundidade efetiva alcançada pelo instrumento, contribuem em cerca de 70% da 

resposta (Stewart & Bretnall, 1986). 

Os dados adquiridos em campo não foram submetidos a processos de 

inversão e/ou modelagem matemática, sendo, portanto interpretado de forma qualitativa. 

Os dados adquiridos em campo foram inicialmente colocados em meio digital como 
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uma planilha e em seguida, utilizou-se o software Surfer 8.0 para realizar cálculos 

estatísticos pelo método da Krigagem para gerar uma malha regular (grid). O produto 

desta interpretação são pseudo-seções, que permitem uma visualização da condutividade 

aparente do terreno até a profundidade teórica de 60 metros de acordo com as 

características do equipamento (Geonics Ltda). 

 

5.3 AQUISIÇÃO DOS DADOS GEOFÍSICOS 
Determinaram-se, por meio da interpretação das imagens de satélite e do 

reconhecimento de campo, dois poços onde foi realizado o perfil eletromagnético com o 

equipamento EM 34-3XL. Estes perfis interceptaram os poços tubulares e as estruturas 

lineares foto-interpretadas. A primeira área é situada na Fazenda Cidade na porção sul 

(Perfil_EM_01) e a segunda no assentamento em Riacho do Meio, a nordeste de Juá 

(Perfil_EM_02) (Figura 5.3). 

O perfil_EM_01 interceptou o poço PI-21 e compreendeu uma distância de 

200 metros, com direção de caminhamento E-W para tentar identificar o 

fotoalinhamento N-S, visível em imagem de satélite. O poço foi posicionado bem 

próximo ao centro do perfil, que teve estações de leitura em intervalos de 10 metros e 

realizados com os três cabos de referência disponíveis (10, 20 e 40 metros) com leituras 

de condutividade. Tomou-se nota das coordenadas do ponto inicial e final do perfil 

(Tabela 5.2), bem como características topográficas. 

 
Tabela 5.2 - Coordenadas de início e final dos perfis geofísicos executados. 

Perfil 

Coordenada UTM 

Início Fim 

X Y X Y 

EM_01 402350 9566248 402565 9566238 

EM_02 406274 9571038 406309 9571240 

 

De acordo com o cadastro SIAGAS (CPRM), o poço analisado neste perfil é 

classificado como seco. Mas o mesmo encontra-se instalado e em funcionamento. É 

equipado com bomba injetora, com vazão informada de aproximadamente de 2 m3/h e 

profundidade de 72 metros. 
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Figura 5.1 - Mapa da área de pesquisa mostrando perfis eletromagnéticos executados em torno de dois 

poços, um a sul e outro a nordeste do distrito de Juá. 
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A água é salobra e abastece uma pequena fazenda em épocas de seca. A 

conservação é irregular, não tendo tampa de proteção (Foto 5.2). O poço dista da 

fazenda aproximadamente 400 metros (Figura 5.4). 

 

 
Foto 5.2 - Poço PI-21, no qual foi realizado o perfil EM_01, ressaltando o estado de conservação e a 

vegetação local caracterizada por carnaúbas. 

 

 
Figura 5.2 - Mapa esquemático do caminhamento eletromagnético realizado na imediação do poço a sul 

do distrito de Juá. 

 

O perfil_EM_02 interceptou o poço PI-18 no caminhamento 

eletromagnético de 300 metros, com estações eqüidistantes em dez metros. Neste 
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levantamento foi utilizado o cabo de referência de vinte metros. O alinhamento 

identificado por meio das imagens de satélite tem direção de E-W, portanto o perfil foi 

executado na direção N-S. Tomou-se nota das coordenadas do ponto inicial e final deste 

perfil (Tabela 5.2). 

No cadastro SIAGAS (CPRM) o poço é classificado como abandonado. 

Mas em campo constatou-se seu funcionamento e com vazão informada de 2 m3/h com 

profundidade 60 metros. O poço encontra-se em bom estado de conservação, com água 

levemente salgada e a captação é realizada por meio de manivela (Foto 5.3). O poço 

encontra-se na estrada de acesso ao assentamento (Figura 5.5). 

 

 
Foto 5.3 - Poço PI-18, no qual foi realizado o perfil EM_02, onde a água é obtida por meio de manivela. 

 

 
Figura 5.3 - Mapa esquemático exibindo o posicionamento do caminhamento eletromagnético efetuado 

nas imediações de um poço a nordeste do distrito de Juá. 
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5.3 INTEGRAÇÃO DOS DADOS GEOFÍSICOS 
• PERFIL_EM_01 

Realizou-se caminhamento em torno do poço, onde foi identificada a 

ocorrência de rochas gnáissicas paraderivadas com ocorrência de lentes anfiboliticas. As 

fraturas ocorrem geralmente abertas (0,5 a 1 cm) e sem preenchimento, com 

espaçamento médio de 62 cm/metro linear. As direções principais identificadas são N-S 

e L-W (Figuras 5.6a e b). 

 

  
Figura 5.4 - Diagrama de isolinhas dos pólos de fratura das exposições de rocha das proximidades do 

poço PI-21, próximo ao poço estudado (a) e roseta demonstrando suas principais direções (b). 

 

Os resultados obtidos com o levantamento geofísico identificam zonas 

condutivas que correspondem à presença de água em estruturas rúpteis em 

subsuperfície. O perfil geofísico revelou zonas condutivas bem próximas ao poço, 

estação 100, com condutividade aparente de aproximadamente 80 mS/m, na estação 120 

coincide com a drenagem e a fratura foto-interpretada com aproximadamente 60 mS/m 

(Figuras 5.7a, b e c). 

 

a b 

PI-21 

a Fr. Fotointerpretada 



Dissertação de Mestrado   Francisco Heury Fernandes da Silva 

101 
 

 

 
Figura 5.5 - Gráficos mostrando posicionamento do poço no perfil eletromagnético com todos os valores 

coletados (a), no dipolo vertical (b) e dipolo horizontal (c). 

 

O modo dipolo-horizontal definiu melhor a presença das fraturas, no entanto 

com o cabo de referência de 40 metros os valores de condutividade diminuem, o que 

demonstra o desaparecimento da anomalia em profundidade, melhor evidenciado 

através da pseudo_seção transversal na figura 5.8. Identifica-se entre as estações 120 e 

140, possui uma condutividade aproximada de 50 mS/m, com continuidade até uma 

profundidade teórica de 60 metros, provavelmente uma fratura (Figura 5.8). 

 

• PERFIL_EM_02 

Em torno do poço ocorrem rochas gnáissicas com intercalações de 

mármores em forma de lentes. As fraturas, quando ocorrem, nos mármores são fechadas 

por dissolução, e nos gnaisses são abertas. Freqüentemente exibem uma fratura por 

metro linear. 

PI-21 

PI-21 

b 

c 

Fr. Fotointerpretada 

Fr. Fotointerpretada 
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Neste perfil foi utilizado o cabo de referência de 20 metros. O perfil 

geofísico interceptou uma fratura foto-interpretada, na estação 20 com valor de 

condutividade por volta de 60 mS/m. 

 

 
Figura 5.6 - Pseudo_Seção Transversal de condutividade aparente a partir dos dados do perfil 

eletromagnético no modo dipolo-horizontal. 

 

A drenagem encontra-se na estação 40 com valor de 50 mS/m (DH) e 10 

mS/m (DV). Também identificou-se uma lente de calcário na estação 220, esta tendo 

trend de 10 Az, onde os valores alcançam por volta de 0 mS/m (Figura 5.9). 

 

 
Figura 5.7 - Gráfico mostrando posicionamento do poço no perfil eletromagnético com todos os valores 

coletados do dipolo vertical e dipolo horizontal para o cabo de referencia de 20 metros. 

PI-18 

Fr. Fotointerpretada Lente de R. Carbonática 

Drenagem 
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6. CONCLUSÕES 

De acordo com os propósitos traçados nos objetivos, a aplicação da 

metodologia para a aquisição e interpretação de dados de fraturas da área de estudo 

situada na região central do Ceará, especificamente no distrito de Juá, com vista à 

prospecção de água subterrânea, resultou nos seguintes aspectos: 

O uso integrado das imagens landsat TM e ETM+, por meio de 

composições coloridas falsa-cor, favoreceu principalmente o reconhecimento das 

diferenças texturais, que representam os contatos geológicos, enquanto a aplicação de 

filtros de alta freqüência e a fusão entre bandas auxiliaram na identificação das feições 

lineares e a rede de drenagem. Nesta fase, foram interpretados alinhamentos a partir de 

feições de alto e baixo topográfico, que caracterizam as direções E-W, N-S, NW-SE e 

NE-SW como principais da área. 

O estudo geológico-estrutural foi realizado a partir das 764 atitudes de 

planos de fraturas, coletadas pelo Método da Freqüência Linear foram analisadas por 

conjunto de famílias, área de influência em torno dos poços e domínio litológico, onde 

se identificou as direções principais N-S e L-W e secundariamente NW-SE e NE-SW. 

As fraturas estudadas, em geral, são sub-verticalizadas (mergulhos 

superiores a 75º), abertas e sem preenchimento. Quando preenchidas, isso ocorre por 

quartzo ou material de alteração superficial proveniente da própria rocha. Nos mármores 

as fraturas são freqüentemente fechadas, em decorrência da dissolução das paredes da 

fratura. 

Com esta análise constatou-se que as direções dos alinhamentos 

identificados com o sensoriamento remoto, assim como as identificadas no estudo 

geológico de campo, constituem as principais famílias de faturas que afetam as rochas 

da área. O diferencial identificado no estudo estrutural é a presença de fraturas sub-

horizontalizadas, com mergulhos abaixo de 40º. 

O estudo das imediações dos poços revelou forte controle das fraturas N-S e 

E-W. A Presença das fraturas NE-SW e NW-SE ocorrem, respectivamente, nas 

concentrações C-05 (porção leste da área) C-08 (porção sudeste da área). 

O estudo por domínio litológico não revelou diferenças importantes em 

relação às características principais das fraturas, bem como as direções destas estruturas 

nas unidades analisadas. 

As fraturas identificadas com auxílio do processamento de imagens foram 

comprovadas através do método geofísico EM-34, onde a N-S (poço PI-21) foi 
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localizado a sudeste de Juá, e E-W (poço PI-18) foi identificada a nordeste de Juá, tendo 

o sentido do caminhamento eletromagnético ortogonal a estas estruturas. 

De acordo com o princípio geofísico do método eletromagnético, utilizado 

neste estudo, o poço deve ser locado em anomalia condutiva. Portanto, o poço PI-21 

está locado em uma anomalia condutiva que se prolonga em profundidade, e sua vazão 

informada é de 2 m³/h. Já o poço PI-18 tem vazão informada de 2 m³/h, e em ao seu 

posicionamento, provavelmente encontra-se afastado da anomalia, necessitando de 

melhor caracterização em um estudo posterior. 

A resposta geofísica do mármore neste levantamento foi que sua 

condutividade em profundidade tende a 0 mS/m, significando que ocorrem fraturas 

possivelmente superficiais e/ou fechadas e que não possuem água em seus interstícios. 

Com o cruzamento dos resultados obtidos foi possível definir duas áreas 

potenciais para exploração hídrica subterrânea, onde foram consideradas informações de 

relevo, presença de cruzamento entre fraturas de mergulho sub-horizontal e sub-

verticalizado. As áreas selecionadas como mais propícias a exploração de água 

correspondem às concentrações C-01 e C-04, visíveis no mapa de contrações do 

capitulo 4. 

Sugere-se que na locação de poços sejam consideradas, além dos estudos de 

imagens de satélite e das fraturas em detalhe, seja realizada como última etapa a 

geofísica de prospecção na tentativa de minimizar erros inerentes de uma locação. 
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