
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

ANALISE ESTRUTURAL DE LINEAMENTOS EM IMAGENS
DE SENSORIAMENTO REMOTO: APLICAÇÃO AO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

Liu Chan Chiang
í'tt 'lt.... j -.'-.-.'

t .l

I

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Amaral

TESE DE DOUTORAMENTO

COMISSÃO EXAMINADORA

Presidente:

Examinadoresl

nome

Dr. Gilberto Amaral

Dr. Yociteru Hasui

Dr. R.A.J.Trouw

Dr. fcaro Vitorello

SÃO PAULO
1984

Dr. Hans D.Schorscher

f,)

ffiat*rJ



ttby going Lo spaee üe aan Learn mone about 'bhe EarLhtl

lJil I iam T. Pecora



AGRADECIMENTOS

0 autor expressa seus mais sinceros agradecimentos ãs seguintes pes

soas e entidades que permitiram a reatização desta tese.

' Ao Professor Doutor Gilberto Amaral pela dedicação e paciência com

,que orientou o presente trabalho, acompanhando-o em todas as suas fases.

Ao cojega Paulo Roberto Meneses pelas discussões cons,tantes sobre a

geologia da ãrea e, sobretudo, pela valiosa revisão final do texto.

Ao colega Jos6 Eduardo Rodrigues, não apenas pela coìaboração com o

autor nos trabalhos de campo, mas, principalmente, pelo auxílio constante na

revisão de linguagem do texto fìnal. Neste sentido, os agradecimentos são ex

tensivos ã colega Evlyn Mãrcia Leão de Moraes Novo.

Aos colegas Dr. Icaro Vitoretlo e Antonio Tebaldi Tardin, pelo auxi

lio constante durante a execução deste trabalho.

Ao Departamento de Sensoriamento Remoto do Instituto de Pesquisas Er

paciaÍs pelo apoicl oferecido para a execução deste trabalho.

Ao Departamento de Recursos Minerais do Governo do Estado do Rio de

Janeiro, pela doacão de bibliografias da ãrea e livreacessoaos seusarquìvos.

A Ser¡hora Nair de Campos Louzada, ao Senhor José Ponchii'oll i e ã Sg

nhorita Maria Helena Nunes Petzold, pelo cuidadoso trabalho de datilografia.

Finajmente, desejo expressar os meus mais sinceros agradecimentos ã

minha esposa Tzu-Tung e meus filhos Chung-Hsun, Chung-Wei e Tien-Hsiang pela

inestimãvel ajucla no trabalho de mediCão e contagem de lineamentos.



. 1,1, .

RESUMO

A coleta de dados numa escala adequada ao tipo de feicãogeológicaa
ser analisada é o princípio bãsico da aplicação do sensoriamento remotoaestu
dos estruturais. A influência das vãrias fornns de estruturas na geomorfo'logia

6 de tal modo cohspícua, guê os estudos estruturais em escala regional têm na

anãtise das feições topográficas seu principal critério para a interpretação
de seus significados geolõgicos.

Entretanto, é necessãrio que se tenham os meios e os métodos mais a

propriados para que tais feições estruturais possam ser analisadas dentro do

contexto de sua dimensão regional.0 sensoriamento remoto a nîvel orbital é

uma destas possibilidades e inclui as imagens LANDSAT como uma das principais
opções para o estudo de alguns importantes aspectos acerca de certas feições
estruturais. E õUvio que não se pode exigir que una única ferramenta venha a

satisfazer todas as expectativas num estudo de georlogia estruturaì. Qua'isquer
proposìções de modelos estruturais ou deduções de maior alcance,como,por exem

p1o, sobre evolução tectônica, necessitarão forçosamente da conjunção de outros

nîveis de informações ou tipos de dados. Sem esta conjunção de informações as

proposições baseadas em modelos encontrados na liËeratura poderão ser concebi

das apenas tentativamente.

No sensoriamento remoto, um dos aspectos.mais relevantes para estg
dos de geologia estrutural é a abordagem dentro do ã'mbito espaciaì e tempora,l .

Enquanto o primeiro torna possiveis as observações das principais estruturas
através da análise dos padrões texturais e formas geomõrficas, o segundo per

mite analisar as variações de suas expressões pelo realçamento sazonal.0real
ce sazonal das feicões é o principaì motivo do por que da anãlise de várias
imagens LANDSAT de diferentes épocas fornecer mais, informação do que aqueìa

contida numa cena de uma única estação do ano. As variaçõe.s na iluminação da

cena através de variaÇões do azimute e ângulo de E'levação solar em ìmagens de

'épocas diferentes podem acentuar a textura superficial e opadrãotopogrãfico,
devido åo realce por sombreamento, produzindo efeito simiìares aos obtidos pe

los sistemas de radar de visada lateral, e que são bastante vantaiosos na in
terpretação de estruturas geol õgicas.

Contudo, estas variações do azimute e ângulo de elevaÇão solar podem

ocasionar tendenciosidades na amostragem das feicões estruturais extraidas das

imagens LANDSAT, principaìmente em relaÇão aos liineamentos. As imagens de ra
,-".du. também ostentam efeitos similares conforme seja a direção de ilunrinação



(ou visada) do sistema, Deste modo, o uso conjunto de imagens LANDSAT (RBV e

I'ISS) e de radar pode minimizar estas deficiEncias e aumentar a quantidade e

confiabil idade das informações estruturais adquìridas, através de um processo

interativo de ìnterpretação. Isto se rever,te numa ìmportante questão, uma vez

que os lineamentos são as principais feições estruturais exibidas por essas

imagens.

Devido à numerosa quantidade de lineamentos que frequentemente é ex

traída dessas ìmagens, a sua classificação torna-se um procedimento preponde

rante para anál ise das.informações estruturais que contôm. Disto advém a neces

sidade do desenvolvimento e aplicação de uma criteriosa metodologia de traba

lho, motivação maìor do presente estudo, Na pesquìsa realizada sobre os linea
mentos do Estado do Rio de Janeiro, esta metodologia resume-se basicamente nu

ma sequônci,a ordenada de trôs etapas que envolvem: a) identificaçã0, que õ o

reconhecimento das feições naturaìs I ineares da superficie, tais como va1 es,

cristas e escarpas retilîneas, segmentos retilîneos de drenagen, depressões ou

lagos alongados, descontinuidades retilineas de terrenos texturalmente distin
tos, feições tonais l ineares, etc; b) extraÇã0, que consiste em cartografar a

exata forma com que a ìmagem exibe o lineamento; c) anãlise, que envolve uma

gama de observações acerca da direção, distribuicão e padrão espaciaì, densi

dade, comprimento relativo, curvil inearidade, grau de expressão no terreno,re
lações de intersecção e angularidade, continuidade ou descontinuidade da fe.i

ção linear, etc. Desta anãlise os lineamentos são classificados em sistemas e

subsistemas, que clevem mostrar coerência para permitir uma ìnterpretaÇão estru

tural adequada.

Embora estejamos conscientes de que os I ineamentos representam ape

nas uma parcela dos tipos de estruturas existentes na ãrea e que na evoluÇão

estrutural não necessariamente são os mais importantes, na ausôncia de outros

dados procurou-se investigar as possiveis relações existentes entre as princi
pais estruturas de carãter regìonal ta,is como o Lineamento de A1õm Paraíba,as

faixas catacìãsticas do nordeste do Estado, os plitons da Serra do Mar e os

sistemas de fraturas, todos jã cìtados na literatura geolõgica.0 esboçoda evo

ìuÇão estrutural e tectônica resultante desta anãlise é por tal fato meramente

especulativo e sua pretensão, neste trabalho, é a de deixar documentada uma hi
pótese ,1e ìnterpretaçäo que possa ser confr'onLada corn dacios estt'utura is mais

detal hados no futu ro.
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ABSTRACT

Gathering data on a scale in agreement with the type of geological

features be.ing analysed is the basìc princìple of remote sensing appl ication

to structural studies. The influence of many forms of structures on

geonrorphology is so conspicuous that structural studies on a regionaì scaìe

utilize topographic analysìs as the principal criterion for the interpretation

of features wìth geological significance.

However, it is necessary to have the most appropriate means and

methods so that such features can be analysed in the context ofthejr regìonaì

dimensions. orbitaì remote sensing provides the means, mainly through LANDSAT

images,as one of the major alternative for the study of important aspects of

certain structural features, obviousìy, the use of any singìe tool does not

satisfy alt the requirements in structural studies. The use of remote sensing

data for the proposìtions of structural models or more extensìve deductions,

such as, for instance, of tectonic evolution, wil l be necessary in conjunction

with other informations or other types of data. l¡lìthout such 'integrations of

data or informations, the propositions or deductions based on the model s found

in the f iterature will be able to be formulated only tentatively.

Relevant aspects of LANDSAT ìmagery in the study of structural

geology include spatial and temporal characteristics. The former makes it
possible to vjew major structuraì features through the analysìs of geomorphic

forms, patterns and textures, while the latter provides seasonal enhancement

of the terrain features. Seasonal enhancement of geomorphìc features is the

main reason that multi-seasonal analysÍs of LANDSAT imagery provìdes more

structural informations than what can be obtained from one scene onìy.

Variatìons in the sun's elevatiOn and azimuth cah accentuate terrain texture

and topographìc pattern due to shadow effects very simìlar to those observed

in side-looking radar where shadow enhancement is used advantageously ìn the

interpretation of geo log ic structures.

Nevertheless, structural features extracted from LANDSAT imagery

are biased by sun's azimuth and elevation, while in SLAR imagery they are

biased by the il ìumination directìon of the radar system, In this way, the

concomitant use of LANDSAT (MSS and RBV) and SLAR may eì iminate these

deficiencies and ìncrease the amount and reliabil ity ofstructural informatjon

extracted through an interactive process of image interpretation' This is an
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important point since lineaments are the main structuraì features observed in
such images.

The classification of the numerous lineaments exhibited by these

ìmages is a weighty procedure in lineament analysìs and reveals the necessity

of development and appl ication of a sound methodology, which is the maìn goal

of this study. The methodoìogy appl ied to extract ì ineaments in the Stàte of
Rio de Janeiro may be summarized into a sequential procedure consisting of
three steps: a) identification of the natural terrain features, such as

rectil inear valleys, ridges, escarpments, segments of draìnages, elongated

depressions and lakes, rectil inear discontinuities of terrain textures,l inear

terrain features, etc; b) extraction of the Iinear features in their exact

form as observed ìn the images; c) analysis of the lineaments incìuding their
direction, spatial distribution pattern and density, relative length, degree

of terrain expression, mutual relationship and intersecting angles,continuìty
and discontìnuity of the I inear features, etc. From this analysis, lineaments

in the State of. Rio de Janeiro are classified into systems and subsystems

from which the structural significance of the lineaments may be tentatìvely
inferred.

Even though lineaments may represent onìy a small part of the

diverse types of structures found in the area and may not necessariìy be the

most important in structural evolution, the study sought to investigate a

possible reiationship among the maìn regional structures, in the obsence of
other data. Examples of such structures are the "Al6m Paraiba" Iineament, the

cataclastic belts ìn the northeastern portion of the State, the plutons and

the-fracture system of "Serra do Mar", all of themdiscussed in the I ìterature'
The resulting attempt to have a sketch.of the structural and tectonic

evolution of the area, based on this analysis, is merely specuìatìve and its
objective js to document an ìnterpretation hypothesis that. will be used to
confront with detailed structural data in the future.
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CAPÍTULO I

I NTRODUÇÃO

1.1 - 0bjetivo e Justificativa da Pesquisa

0 primeìro contato visual com as imagens LANDSAT e de radar de visa

da lateral (SLAR) dos terrenos pr6-cambrianos do tstado do Rio de Janeiro'nos

deixa profundamente ìmpressionados com a existência de uma enorme quantidade

de feições I ineares fortemente expressas na topografia. Tais feições, invaria

velnrente representadas peìa morfologia de vales e cristas, e que, sìgnificatì
vamente são relacionadas a estruturas como falhas e juntas, têm sido observa

das e estudadas desde os primõrdios do século XIX (Hodgson, 1974) e de modo es

peciaì nas últinras duas décadas, em funÇão do rãpìdo desenvolvimento das técnì

cas de sensoriamento remoto (Strome, 1975).

Atualmente, a tecnoìogìa instrutlental de sensores remotos possibili

ta com grande facil idade a obtenÇão de imagens a partir de satélites, as quais

recobrern extensas ãreas e permitem observaÇões de feições I ineares de âml¡ito

regional , muito val iosas ao conhecimento geolõgico, podendo se constituir nu

ma ferramenta muito útjl para a investigação estrutural . Há o reconhecido exem

plo de que um vale estreito e extenso, ãs vezes com dezenas ou centenas de qui

lômetros de comprimento, pode sugerir nas imagens de sensores remotos à presen

ça de um 'trend" estrutural rnuito mais importante do que sugeririam as indica

ções de falhamentos inferidos a partir de escassos afloramentos. Neste senti

do nos parecem razoãveis as tentatjvas de interpretação estrutural combase no

traçado dos lineamentos representados pel as principais feições I ineares tope

grãfi ca s .

Mesmo considerando que atualmente hã volumosa lì.teratura referente ã

apl icação de sensoriamento remoto no estudo de feìções lineares, aìnda assinté

difîci] descobrir onde e como proceder a uma coleta e anãìise. Há insuficien

te infot^mação sobre.cono identificar, extrair, analìsar e interpretaros linea

mentos em termos estruturais ou como utilizã-ìos em pesquisa geológica. Isto

oconre devido ao fato de qUe a maioria dos autores apenas relata. o resultado

final de suas pesquì sas.

Por estes mot'ivos, é preciso enfatizar aquì, que o principal objetì

vo deste trabalho foi o desenvolvimento de unla metodoìogia prática de pesquisa

voltada aos processos de identìficação, extração, anãì ise e classificação de
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'l ineamentos em imagens de grande al titude e foi conduzido de modo a tentar res
ponder ãs seguintes questões: l)0 que define o termo "l ineanlento"? 2)Enr quaìs

conceitos e principios geolõgicos baseiam-se os estudos de I ineamentos? 3) Cg

mo têm sido estudados e quais seus signìficados geológicos? 4) De que melhor

maneira as inragens podem ser utilizadas em seus estudos e como podem ser exa

minadas por m6todos visuais? 5) Como os lineamentos podem ser identìfjcados e

extraidos? 6) Como se expressam nos diferentes tipos de imagens? Há aìguma di
ferença? 0 que signifìcam as eventuais dìferenças? 7) Quais os fatores que afe
tam a representação dos lineamentos nas imagens? B) Qual o procedìmento para

a confecção de unr mapa de I ineamentos? 9) Como este mapa pode ser anal isado?

0s métodos existentes podem ser adaptados? Se não, por que? 10) Como correla
cionar dados de duas fontes: sensoriamento remoto e trabalho de campo? 11) Co

mo a interpretação estrutural dos lineamentos pode ser ìnferida? 12) E, final
mente, quais seriam a ìmplicação e a contnibuição dos lineamentos em relação
às concepções de interpretaÇões estruturais e tectônicas da região ern estudo,
como sugeridas por Cordanì'et alii ('lSZl¡, Almeida et alii (1975), Hasuj e

Sadowsky (1976), Campanha (1980), Sadowsky (1983), etc.

E razoãvel admitir que as técnicas modernas de sensoriamento remoto

tôm deficiâncias e l imitacões e, sendo assim, apenas permitem informações e:
truturais de carãter regional . AIém do mais, uma interpretação tectônica em

áreas semelhantes ãs do Estado do Rio de Janeiro, onde os lineamentos consti
tuem-se quase que exclusivamente na única feição estrutural observãvel em ima

gem LANDSAT e SLAR, seria bastante especulatìva, se baseada somente em ¿aaos

de sensoriamento remoto a grandes altitudes. Torna-se portanto lõgìco, queuma

pertinente interpretação tectônica para esta região, a partir de dados estru
turais de ììneamentos, necessita do conhecimento de estudos petrológicos e pe

trogenétìcos, estudos estruturais de detaìhe a.vãrias escalas, estudos geocro

nológìcos, etc, não facilmente dìsponiveis na literatura geolõgica da ãrea, e

que pelos próprios objetivos desta pesquisa, estão alénr de suas possìbilidades.
Por tal fato, as impl icações estruturais e tectônicas dos lineamentos, discu
tidas no capitulo B, são tentativas e somente pretendem dar uma sugestão d;
que eventualmente poderia resultar, em ternros estruturais, de uma correlação
entre os sistemas de lineamentos identificados nas imagens e os esforços tec
tõnicos teoricamente i nferi dos.

Uma consulta aos mapas geo.lõgicos do Estado do Rio de Janeìro,
tra que aìguns não contôm sequer um único traço mapeado de fratura e que

tros exibem um número de falhas que dá ao leitor a impressão de que sejam

mos

og

du
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vidosas e questionãveis quanto ã sua importância, ou que não têm um significa

do satisfatõrio numa escala regìonal. Espera-se, portanto, que aìguma utilidg
de exista na obtenção de um mapa regional de ljneamentos daqueìe Estado, clas

sificando-os em sistemas e subsistemas conforme suas direções, padrões esPg

ciais, distribuições regionais, relacionamento mútuo e grau de eipressão no

terreno, para interpretações estruturais e tectônìcas regionais.

1.2 - Selecão da Ãrea e Tipos de Imagens Utilizadas

A escolha do Estado do Rio de Janeiro como área de estudo sobre li
neamentos estruturaìs tem duas razões prìncìpais: 1) Estã sìtuada no meio da

província Estrutural da Mantiqueira (Almeida et alii, 1981), na qual o Comple

xo Precambriano foi extremamente deformado e que devido ã deficiôncia de mapea

mentos convencionais não tem aìnda seu arcabouÇo estrutural clarantente defìni

do; 2) Há várias espécìes de dados de sensoriamento. renoto disponiveis para es

ta ãrea, incluindo imagens LANDSAT-1 ,2 e 3 tipo MSS (Multispectral Scanner

System) e RBV (Return Beam Vidicon) de dìferentes épocas do ano, com um mini

mo de cobertura de nuvens e ótìma qual ìdade, e imagens SLAR (Side-Lool ìng

Airborne Radar) com duas diferentes direções de ilumìnaÇão. Estes produtos são

adequados para estudos de lineamentos e õ difîcil ou mesmo inrpossíve1 consegui

-los simultaneamente em outras regiões do pais.

As seguintes versões de i'nagens foram util ìzadas para esta pesquisa:

A) Imagens MSS.'LANDSAT em papeì fotog rãf ico po s i t tvo , na escal a

1:1.000.000, num total de quarenta e duas imagens em trôs canaìs,reco

brindo todo o Estado (Fìgura 1-1a), referentes às õrbitas:

150-P127 INPE LANDSAT 173192-1?2736, 11 iul 73, Canal 5,6 e 7

INPE LANDSAT 176177-114139,25 jun 76, Canal 5' 6 e 7

150-PT28: INPE LANDSAT 173192-122801, 11 iul 73, Canal 5,6 e 7

136-Pï27; INPE LANDSAT 176212-113303,30 iul 76, Canal 5,6 e 7

136-PT2B: INPE LANDSAT 17621?-113328,30 jul 76, Canal 5,6 e 7

INPE LANDSAT, 176329-115925,24 nov 76, Canal 5' 6 e 7

122-PI26z INPE LANDSAT 176175-112955,23 iun 76, Canal 5, 6 e 7

122-PT27: INPE LANDSAT 275207-120424, 26 jul 75, Canal 5' 6 e 7

INPE LANDSAT 176175-113020,23 jun 76, Canaì 5, 6 e 7

INPE LANDSAT 277196-114232' 15 iul 77 ' Canal 5, 6 e 7

122-PI28: INPE LANDSAT 176175-113045,23 jun 76, Canal 5,6 e 7

INPE LANDSAT 277196-114?57, 15 iul 77, Canal 5, 6 e 7

INPE LANDSAT 378182-120502, 01 iul 78, Canal 5' 6 e 7
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B)

359-PI?7: INPE LANDSAT 276174-112441 ,22 iun 76' Canal 5,6 e 7

Fiqura 1,1 - Tndice de recobrimento das imagens MSS e RBV

do-LANDSAT e SLAR.

Imagens MSS-LANDSAT em papel fotogrãfìco positivo na escala 1:500.000'

num total de doze imagens em dois canais, recobrindo quase todo o E:

tado (Fìgura 1-1b), referentes ãs õrbi;tas:

136-PT27: INPE LANDSAT, 176212-113303, 30 iul 76, Canal 6 e 7

136-PT2B: INPE LANDSAT 176212-113328' 30 iui 76, Cana'l 6 e 7

INPE LANDSAT 176329-115925,24 nov 76, Canal 6 e 7

.INPE LANDSAT 278030-114110,30 ian 78, Canal 6 e 7

12?-PÍ27: INPE LANDSAT 277196-114232, 15 ju1 77, Canal 6 e 7

1??-P128: INPE LANDSAT 176175-113045,23 jun 76, Canal 6 e 7
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C) Duas ìmagens MSS-LANDSAT, canal 7, em papel fotográfico positivo, na

escaìa 1:250,000, situadas na parte leste do Estado (Figura 1.1d),refe

rentes ãs õrbitas:

122-Pï27 INPE LANDSAT 275207-120424, 26 ju1 75

1?2-P128: INPE LANDSAT 173226-121604' 14 ago 73

D) Imagem RBV-LANDSAT em papel fotogrãfìco positivo, na escala 1:500.000'

da porcão centro-oeste do Estado (Figura 1-1c):

136-PT2B: INPE.LANDSAT 379196-121008-2, 15 iul 79

E) Mosaico SLAR na escala f:250.000 com direÇão de iluminacão E-t,l (figu

ra 1-1e), Folha SF-24-V-C e Folha SF-23-Z-8, composto de ìmagens obti
das em 1975/1976 com radar GEMS-1000, tipo abertura sintética, banda

X, para o Projeto RADAMBRASIL;

F) Mosaico SLAR na escala de aproxìmadamente 1:170.000 e com direção de

iluminação N-S (Figura 1-1f), obtida pelo mesmo sistema em vôo experì

mental em 1971.

As imagens MSS-LANDSAT na escala 1:1.000.000 ioram usadas por 1)pro

piciarem uma visão completa da dimensão dos princìpais sistemas de ì ineamentos,

e portanto das principais djreções estruturaìs de carãter regional , e 2) por

permitirem aìguma visão estereoscópica, tanto por recobnimento lateral quanto

por superposiÇão de canais ou de passagens em 6pocas distintas. As imagens MSS

-LANDSAT na escala 1:500,000 foram empregadas para 1) identìficaÇão,extração,

classificaçã0, análise e interpretação dos I ìneamentos, 2) construção de mosai

co de imagens para confecção de um mapa de I ineamentos, e 3) comparação qua-l

titativa entre lineamentos ìmageados em diferentes épocas do ano. As imagens

RBV na escala 1:500.000 foram usadas para comparaÇão quantitativa com as inta

gens MSS em mesma escala, em termos de extração de lineamentos estruturais.As

imagens MSS e SLAR na escala 1:250.000 foram util izadas para auxilio e comple

rnento na identificação e extração dos lineamentos'
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CAPTTULO 2

AMBIENTE GTOLOGICO REGIONAL

Nas duas últimas dêcadas foi desenvolvida a maioria dos trabaìhos de

pesquìsa geoìõgìca executados no Estado do Rio de Janeiro, Nota-se quc foram

trabalhos dirigidos principalmente Dara a aná'l ise de estruturas em escala de

afloramento ou em escala petrogrãfica e que tiverarn pouca conotação com a re
gional ização estrutural da ãrea.

Esta começou a ser del ineada com os trabalhos de mapeamento geolõgi

co regional , inic'iados þor Rosier (1957, 1965), þue propôs uma arquìtetura es

trutural alpina para o Estado do Rio de Janeiro. Seguiram-se os trabalhos r_e-

gionais de Liandrat (l0lz¡, Brandal ise et alii (1976), Liu et alii (1976), en

tre outros, embora ainda estivessem nais preocupados com omapeamento cartográ

fico de unidades ìitolõgicas. No inicìo dos mapeamentos regìonais, Cordani et
alii (1968, 1973), desenvolveram um programa de pesquìsa geocronolõgìca que se

tornou a base para a interpretaÇão da evoluÇão tectônica desta regìão e que

permanece vál ido até o presente. Atualmente, encontra-se em execuÇão o mapea

mento sistemãtico na escala 1:50.000 "Projeto Carta Geolõgìca", ìnìcìado enl

1976, pelo Departamento de Recursos Mìnerais do Governo do Estado do RiodeJa

neiro (oRM).

0 trabalho de Campanha (1980, 1981), numa pequena porção do "Linea

mento de Alêm Paraiba", oniginaìmente defìnido por Aimeida et alìi (1975),con

sagra-se como um dos mais importantes dentro do enfoque estritamente estrutu

ral , pois eìe e'lucida os mecanismos de movimentação da ntaìs importante estru

tura existente na ãrea e cuja atuaÇão se manifesta em grande escala. Um ìntg
ressante trabalho, também relacionado a esta estrutura, foi reaì i;zado por

Brenner et alii (1980), na porção nordeste do Estado.

Com exceção destes estudos estruturais, reìativos ao Lineanlento de

A16m Paraîba,permanece ainda grande falta de conhecimento sobre os padrões es

truturais das demais porções do estado fluminense, não tendo sido até agora

efetuado um estudo estrutural integrado de toda a regìão, confrontando-se o pa

drão r"egiona! existente. Espera-se que as interpretaÇõcs levantadas a partil"

da anál ise de lineamentos de inragens orbìtais de sensores remotos, possam con

tribuir para preencher uma parceìa desta lacuna.
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2.i - ASpeGtos ceb¡ibrfolägìcoS

A geomorfologìa do Estado do Rio de Janeiro retrata de forma muito

evidente a relaÇão de dependôncia entre as formas regionaìs topogrãficas do re
'levo e as grandes unidades tectônicas e ìitoìógicas. Elas incluem-se em três
províncias geomorfolõgicas fisìograficamente associadas ãs porções da bacia do

rio Paraíba do Suì , ãs montanhas da Serra do Mar e ã planicìe costeira ou Bai

xada Fl umi nense.

A provincìa da bacia do rio Paraiba do Su1 , tanto quanto as ntontanhas

da Serra do Mar, são as que mais denotam um condicionamento tectônico onde,no

minimo, prevalece a imposição conjugada da foliacão e/ou fraturamento, mesmo

nos menores elementos do relevo (segmentos de drenagem, cristas, vales). Na

prinreìra configura-se no.tavelmente uma morfologia de serrotes retì lîneos e pa

ralelos que denotam forte I inearidade, concordante à estruturaÇão do Lineanren

to de Além Paraiba, atê o momento em que o rio se inflete para sudeste, nas

proximidades de Cambuci. 0s blocos adjacentes do ljneamento são assim6tricos.
0 bìoco SE apresenta uma superficie bastante dissecada e bastante elevada em

relaÇão ã faixa central de semotes retiìíneos, narcando a presença de aìgumas

serras, eìevadas a 1.000 m de altitude. E um relevo de transição com a borda

setentrional da Serra do Mar. 0 bioco NW tem um relevo formado de morros arre
dondados que elevam-se gradativamente para noroeste e pouco destaque ten conì

a faixa central do I ineamento. Juntos compõem um relevo semì-arrasado onde pre

valece um padrão de drenagem retangular.

A provincìa Serra do Mar é caracterizada por um relevo fortemente a

cidentado, apresentando comumente escarpas íngremes e rochosas e vales em V

profundos e dqnsamente ravinados, controlados princìpaìmente por sistemas dia
gonais e ortogonais de fraturas. A Serra dos õrgãos,que representa na porÇã;

central do Estado esta provínciâ Sêrrdhâ; 6 formada pornrontanhas assimétricas

onde uma série de elevações em forma de "pão de açúcar" se orienta. obliqüanren

te ã direcão do escarpanrànto geral NE-SW (Brenner et alìi, 19BZ). Muitos auto

res julgaram ser a Serra dos Órgãos um bloco falhado (Ruellan, 1944,Martonne,

1944, Lamego, 1963; Pe¡ha et alii, 1979a,b), com um desn.iveìamento que ultra
passa 2.000 m entre os testemunhos desta alta superficìe erosiva (superfícìe

de Campos, l4a:"tonne, î944) e c nivel dc mar. A presenÇa de uma ercsãc pol icî
clica õ evidenciada por uma série de vales em quase toda a superficie elevada.

Mais recentemente, apoiados em dados de campo, obtidos dos mapeamentos do Pro

jeto Carta Geolõgica, Brenner et alìi (,|982) e Penha et alii (1980),consìdera
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ram a Serra dos Orgãos como sendo um pequeno estruturado num grande

bloco falhado ENE-l,.lSl,.J, adernado para norte (Ruellan, 1944).

A passagem da provincia serrana para a provincia da Baixada Fluminen

se é brusca, com degraus. no perfiì dos esporões rochosos, devido a falhas ee

calonadas. Ela representa uma extensa planicìe costeìra que se estende at6 o

norte do Estado. Restringe-se, portanto, ã longa faixa maritìma pouco acidenta
da, com a presença de morros mamelonares (80-300 m), testemunhos de rochas an

tigas de um paieo-relevo, formando uma superficìe onduìada, iìhada peìas an

plas pl anicies aluvionares, rios embrejados e depõsitos flúvio/lacustre. Adre
nagem paralèla ou subparaìe1a frequentemente encontrada (Penha et alìi, op.

cit.), se ajusta também ãs fraturas regionaìs.

A evoluÇão geomorfológica representa um componente do modelado do es

cudo brasileìro, ocasionado por uma epirogênese positiva atuante pelo menos a

partir do fim do Mesozõico, Freitas (1951), consìderou que essa epirogênese

deu-se enl trâs etapas, sendo a segunda a mais ìmportante peìos resultados mor

fo1õgicos" acarnetando o falhamento do escudo brasileiro emblocos escalonados,

muralhas e fossas, donde surgiram os mais importantes acidentes tectônicos do

paîs: Serra do Mar, Vale do Paraíba, Fossa de ltaboraí, Espinhaço, Serra da

Mantiqueira, etc. A ruptura do escudo cristal ino que teria causado as mura'lhas

tectônicas das Serras do Mar e Mantìque ira, dirige-se variavelmente de ENE-llSll

para NE-S[^I, direções estas normais ao basculamento geral do escudo (Freìtas"

1952). No tstado ào Rio cle Janeiro parece evidente que esta ruptura obedeceu

a antigas zonas de fraqueza.

2.2 - .Principai.s Unidades de [4apeamento

0 Prõ-Cambriano no Estado do Rio de Janeiro compõe-se de varìados ti
pos petrogrãficos de gnaisses e mìgmatitos e alguns importantes corpos igneos

intrusivos granítìcos e, principalmente, alcal inos, Algumas tentativas foram

feitas, para se tentar agrupar as diferentes rochas em unidades ì ito-estrati
grãficas formaìs, havendo uma concordância aproximada em agrupã-ìas em unida

des de grandes domínios visivelmente influenciadas pela nrorfologia.

A primeìra tentativa partiu de Rosier (1965) que dividiu as rochas

desse embasamento entre as Séries Pa raiba - Desenga no e Serra dos 0rgãos e con

ferìu-lhes uma jnterpretaçäo tectônica de uma orugenia assintica. fsta ú'l tirna

distribuia-se ao longo da Serra dos Õrgãos, desaparecendo nas proximidades do

ponto onde o rio Paraíba do Sul deflete para leste. A Série Paraîba-Desengano

estende-se pelo vale do rio Paraiba do Sul , pela região costeira e pelos ter
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renos mais setentrionais, constituindo o embasamento pré-cambriano do Estado.

Segundo Rosier (op,cit.), a Série Paraiba-Desengano seria constituTda essen

cialmente por dois tipos de rochas: 1) charnockitos e 2) gnaisses diversos e

migmatitos, 0s gnaisses diversos apresentam variedades, porém geraìmente têm

um carãter comum que é o paraleì ismo notável das faixas de conposìção diferen
te. 0s mignratitos têm nruitas vezes uma aparência de gnaisses embrechit icos,tî
pica desta fajxa. De maneìra esporádica são encontradas "inclusões" de outros

tipos l itolõgicos, ãs vezes cartografados em escala de mapeamento, como os

gnaìsses granitõides a migmatitos, mãrmores, I ept i tos , gna i s ses facoidais,etc.
Na Sórie Serra dos 0rgãos os gnaìsses granitóides, ou seja, gnaisses ricos em

feldspatos de granuìação grosseira são caracteristicos desta série. Eles têm

aspectos naciços e em aìguns locais francamente granîticos. 0s migrnatìtos en

contrados são do tipo estromatóide e parecem provir da mìgmatização de qnais

ses. Ocorrem tarnbèm aìguns casos de gnaisses facoidais que passam localnrente

a verdadeiros granitos porf irõides.

No seu mapeamento do Estado do Rio de Janeiro, Rosier (op.cìt.), in
dividual izou alérn destas duas séries, a presença de algumas faìxas por conte

rem caracteristicas petrográficas diferentes daquelas s6ries, ou por encerra

rem tìpos litolõgicos particulares, ou por possuirem direções estruturaìs di
vergentes ou por âpresentarem evidências de posicionamento estratigrãfico o,

estrutural bastante distinto. A Tabela 2.1 resume a divisão proposta por

Rosier ( 1965).

TABELA 2.1

DIViSÃO DO TMBASAMENTO PRE-CAMBRIANO POR ROSIER (1965)

Séria Paraíba-Desengano (faixa geos
sinclinal da orogênese assïntica) -

Predomi nânc i a de gnalsses diversos,
miqmati tôs e charnockitos. qnaisse
faðoida'l , leDtitos, mãrmoiesl tacti
tos e gnaisses granitóides subordi
namente

Faixa Marjcã-Conceição de Macabu
(beira do geossincl inal )

Gnai sses predo¡nj nan tenente netaquar
tzitos

Sõrie serra dos õrgãos (elementos
do substrato ante-assìntico da fai
xa geossincì inaì

Predominância de gnaisses
des, migftati tos, gnaisses
e gna i sse facoidal

grani tõi -
d i versos

Faixa de Pedra Lisa (e'lementos do
substrato anti -assÍntico) Gna i s ses diversos

Faixa saquareÍrä - Cabo Frio - Macaé
(p6s-paÍi da orogênese assîntica) Gnai sses granitõìdes e migmatitos

Faixa tuqcnõpolis - Capara6 (ante-
pais da õrogênese assintica)

mica
de-

Migmatitos, bi otita-gnai sses,
xistos e miomatitos (a S e E

Muria6)
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Em 1976, a CPRM (Brandal ise et aììi) apresentou os resultados do ma

peamento geoìõgico do Projeto Vale do Paraiba do Sul, que abrange quase que a

totalidade do Estado do Rio de Janeiro, além de porções de Minas Gerais.No re

latório final do projeto são descritas detalhadas informações sobre os tìpos

petrogrãficos mapeados e suas relações locais de contato. Segundo os autores

deste proieto, a complexidacle do arranjo das rochas cristalinas não permìtiu

estabelecer os condicionantes estratigrãficos, pois que hã sempre urìa passagem

geraìmente transicional e de limites irregulares entre os diversos tipos pg

trográficos. As uni<lades d.e mapeamento então propostas, tiveram a sistemãtica

de agrupar lìtologias com predomìnância de determinadas caracteristjcas petro

grãficas e estruturais. Dentro deste critõrio, os aUtores estabeleceram duas

unidades de mapeamento utiì izando-se do conceito "Associação". São elas, a As

sociaÇão Barbacena (praticamente ausente no Estado do Rìo de Janeiro), e a A¡

sociação Paraîba do Suì, cujas litoìogias pertinentes constam na Tabela 2.2

elaborada por aquel es autores.

TABELA 2.2

DIVISÃO DO EMBASAMENTO PRE-CAMBRIANO POR BRANDALISE ET ALII (1976)

PeÞs - AssocìaÇão Paraiba do Sul - Compreende os biotita gnaìs

-,\ ses a ânfibó1 io, com microcì ina,ìocalmente migmatizã
dos; micaxistos, quartzos, quartzo-xistos, märmo

¡ rés, anfiboliiod, rochas calcossil icãticas,gnaiî

PI utonitos ãc i dos

ses a duas micas e charnockitos

AssociaÇão Barbacena - Compreende os micaxistos e

Pré-Cambriano

quartzitos, com granada, estauroì ita, cìanìta'sì11ì
nianita, anáaluzjta, ortoclãsio; gnaìsses,rochas caF
bonãtìðas, metabasìtos, ultrabasìtos,ìocalnrente mìõ'
mat i za dos .

PeDS, - Complexo Charnockitico - Predominância de char' I noci<itos maciÇos, com fo1 iação gnãissica e cã
taclãstìca, hìperstônio gnaisse, localmente -
migmatìzados, conr dìorìto, gabro e norito in
timamente associados.

PeDS^ - Complexo Miqlnatitico - Predominâncìa de neta' ¿ texitos de éstruturas vaniadas,princìpalnrentõ
as estromáticas; d iatex itos, rochas granitõi
des e anatex ì tos.

Peb
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A Associação Paraíba do Sul , comum em quase todas as ãreas do Estado

do Rio de Janeìro, ten nos gnaisses a sua litologia mais comum. Ela agrupa ain

da dois grandes complexos de rochas, denominados Complexo Charnockitico e Com

plexo Migmatitico. Percebe-se assim que a Associação Paraiba do Suì agrupa a

Sõrie Paraiba-Desengano (os gnaisses mais o Complexo Charnockîtìco) e a Sõr'ie

Serra dos 0rgãos (o Complexo Mignntitico) de Rosìer, desconsiderando a princi
pio, a possivel indivìdual idade que entre elas possa existir, como parecem su

gerir suas djferentes direções estruturaìs, caracteristìcas petrogrãficas e a

provãvel origem vulcánica da Série Serra dos Orgãos, conforme os mapeamentos

da Carta Geolõgìca RJ, Folha Traiano cle llonais (Sad et alii, 1980c).

As relaÇões de contato dos gnaisses "Paraiba" com as rochas do Com

plexo Charnockítico, principalmente no nordeste do Estado, revelam frequente

mente condições de falhamentos evidenciadas por amp'las faixas cataclásticas e

at6 milonîtìcas, 0 contato com o Complexo Migmatîtico é muitas vezes gradual .

Estruturalmente as rochas gnãissìcas apresentam em geral um bandamento e, ds

pendendo do conteúdo em micas, uma foliaÇão bastante expressjva.

A direção NE do bandamento e fol iacão é marcante, mantendo-se regio

nalmente constante. 0 sentido do merguìho é preferenc ì al men te para SE no blo

co da rnargem esquerda do Paraiba (Minas Gerais) e predoninantemente para Nl^lno

bloco da margen dìreita (Rio de Janeiro), com altos ângulos' Estnuturas resul

tantes de unn tectônica plästìca com dobramentos de envergadura, observãveis

em fotos aéreas, é quase nula, sendo reconhecidas dobras apenas em escala de

afloramento, Isto torna bastante dificil precisar a sua estrutura regional .En

tretanto, o caimento do merguìho ao longo do rio Paraiba do Sul e o fl:anco nor

te da Serra dos Orgãos ind'icaria unl estilo de dobras antiformes e sinformes su

cessivas e cle carãter mais ou menos isocl inal com vergêncìa para Nl,l. Para e:

tes autores, a calha do rio Paraiba e imediações representarìa unta megassinfor

ma e a Serra dos Orgãos uma antiforma

Interpretando imagens LANDSAT, Liu et alìi (1976), f izenamurna tenta

tiva de mapear o Estado do Rio de Janeìro na escala 1:500.000, adotando como

critério bãsico para a intenpretação das imagens as variaÇões do comportamento

regional do relevo. 0 mapa geoìõg.ico resul tante deste trabalho é ; apresentado

norAnexo 1 e,na Tabeìa 2.3" constam as difet"entes unidades de mapeamento dis

criminadas. Esses autores voltaram a reconhecer a individual idade existente en

tre a Série Para íba- De senga no (Grupo Paraiba do Sul ) e a Série da Serra dos 0r

gãos (Grupo Serra dos Õrgãos), devido ã flagrante distinção dos elementos fo
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togeoìõgicos que ambas exibem nas ìnragens de sensores remotos. Por serutnmapa

eminentemente fotogeolõg'ico, a ìnterpretação dos dados estruturaìs ficou ao ni
vel das observações feitas nas imagens LANDSAT.

TABELA 2.3

DIVISÃO DO E¡4BASAMENTO PRE-CAMBRIANO POR LIU ET ALII, 1976

Na carta geolõgìca do Brasil ao lvlìl ionésimo, Folhas Rìo de Janeiro,
Vitória e Iguape (Fonseca et alii, 1979), a região cornpreendida pelo Estado do

Rio.de Janeiro estã situada na Faixa Costeira/Sudeste Mineìro/Vale do Paraíba,
e compreende trôs grandes unidades de mapeanrento (Tabela 2.4), Uma del as, dg

nominada Faixa Costeira, é cartograficamente bastante senlelhante aos I jnlites

do Complexo do Litoral Fluminense do mapa de Liu et alii (1976).

A partir destes nrapeamentos de cunho regìonal , inìciou-se em 1978,
pelo DRM-RJ, uma fase de mapeamento geolõgico sistenãtico na escala 1:50.000

de todo o tstado. 0s vãrios tipos l itoìógicos mapeados nesta escala de detalhe
foram denominados, dentro de uma coluna geoì69ica, como "UNIDADE" que represen

ta as unidades básicas de mapeamento, adicìonada pelo nome da local idade geg

grãfìca onde ocorre (exempìo: Unidade Bela Joana), sendo vãrias unjdades reuni
das sob a designação de "AGRUPAMENTOS",estes codificados por algarismos roma

nos que por sua vez, representam uma entidade que congrega duas ou mais unida

des com elenco de caracteristicas em comum. Das dezoito cartas geolõgicas pu

Gru po

Serra dos Orgãos

Grani tos

Uni dade

Un i dade

Un i dade

C

B

A

Gna ì sses granitõides
Associ aÇão de gnai sses grani tói des, mj gnìati tos
e gna i sses

Migmatitos-predominantes, associados a gnais
ses granltordes e gnaìsses

Grupo

Paraiba do Sul

Uni dade

Un i dade

Uni dade

c

B

A

Gnaisses porfiroblástìcos predominantes,asso
cìados a migmatitos e gnaisses

Gna i sses bandados e/ou laminados

Charnockìtos predominantes, associados a king
zigìtos, migrnatìtos e gnaisses

Compl exo do Litoral Fluminense
AssociaÇão de biotita gnaisses, gnaisses gra
nitóides, gnaisses facoidais, gnaisses poifT
robl ãsticos, e mìgmatitos.
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blicadas até agora, a seguinte coluna geolõgica pôde ser montada, comas possi

veis comelações com unidades propostas en mapeamentos anteriores(Tabela 2.5), '

TABELA 2.4

DIVISÃO DO EMBASAMENTO PRE-CAMBRIANO (FONSECA ET ALII; 1979),

FAIXA COSTEIRA/SUDESTT MINEIRO/VALE DO PARAÍBA

Granitos a quartzodioritos não dìscriminados:
sieni tos, dìoritos, gabros

570 m,a. ,4
o
oz.
l.o
s-
OJo-
:Jtt)

Gnaisses granitó ides; quartzo-microcì ina -p1ag i ocì ãs io-
biotita/hornblenda, gnaisses grosseiros, leucocrã
ticos, de a specto homogeneo.

Gnaisses (paraqnaisses dominantes) com termos granìtóì
des, irigmãtiticos e anfìboliticos restrìtos: mì!
matitos, rochas carbonãtìcas, xistos e quartzitoî,

Rochas da assoc iação charnockitica: granui itos, charno
ckitos, enderbìtos, piroxênio-granul ìtos, e gnaiî
ses catazonais associados.a nochas interntediárìaE
e bãsicas (prìncìpalmente diorìtos, gabros e pìro
xenitos), e anfìboì itos (coniurtto em parte mignra
tizado).

Gnajsses cata e llesozonais com nligmatìtos subordinados.

Gnai sses facoidais

Migmatitos heterogêneos de paleossoma gnáìssìco ou cle

afinidade granu I íti ca ,

Faixa Costeira (conjunto migrnatizado e granitizado no
Ciclo Brasìl iano) : migmatitos homogêneos--e hetero
gêneos associados a gnaisses de colnposiÇao, asso
ciação e grau de metantorfismo variados.

Gnaisses kinsìgíticos,

Gna i sses facoidais.

Rochas da associaÇão channockítica,

Rochas bãsicas.

Rochas alcalinas.

o
-Þ
t0)z

o(-)
v3
l.,Joú
þJt-(f,
É.

o'eorõ
Ê.rrÞu.rC
L(J

-ôLEc)
t-(f

lcJLO
ô- lõc
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TABILA 2.5

DIVISÃc) DO EMBASAMENTO PRE-CAMBRIANO DRM 1978-198?)

PROTEROZO I CO

Gran i tos Anorogên i cos

Agrupamento V: migmatitos e granitõides

Batõl ito Serra dos 0rgãos: plutonìtos

Agrupamento corresponde ao Grupo Serra dos 0rgãos

Agrupamento inclui um grupo de rochas mìstas com ele
mentos característicos dos Agrupanrentos T
e II.ARQUEANO

Agrupamento inclui os dominios gnãissicos do Grupo Pa

raiba do Sul .

Agrupamento rochas granuliticas (inclui o Complexo
Charnockít ì co )

0 Agrupamento I representa as I itolog ias com textura homófona corres

pondente à das rochas pìutônicas da suìte charnockitica e variedades metam6rfi

cas tipo gnaisses granulitìcos, além da presença de inúne¡nas faixas de catacla

sitos e milonitos, efeito de um metamorfismo dinâmico posLerior, A ocorrência

deste agrupamento é maior na porção norte do Estado.

0 Agrupamento II resume as rochas que orìg inalmente tiveram caráter
grauvaquiano, com intercalaÇões de arenitos, calcãrìos e nargas, .depositados

em ambiente geossìnc] inal , metamorfoseados nos fácies anfibol ìto alto e granu

lito (nraior expressão de bìotita gnaisses e leucognaìsses qz-fe1dsp.) e arran
jadós segundo uma estrutura sinforme regìonal , Este agrupamento tem correspon

dôncia com o Grupo Paraíba do Sul.

0 Agrupanrento III compreende um grupo de rochas nlistas comelenlentos

caracteristicos dos Agrupamentos I e iI, tendo seu posicìonamento cono que com

pondo uma I igação entre os dominios gnáìssìcos do tipo Paraiba e as variedades

ìito1ógìcas da suite charnockítica, sugerìndo um processo ìniciaì,provavelmen

te mignratitico, do qual resultou uma intercalaÇão entre aqueìes dois grupos ge

neticamente distintos. Enr geral as rochas deste agrupamento ex ibem textura e

estruiurâ tipicamente nìigmatiticas, mas revelam, em alguns cascs,evidância de

un outro processo superposto" com certeza metamõrfjco (Batista et aliì,1978).

0 Agrupanrento IV (Grupo Serra dos Orgãos) contpreende gnaisses varìe
gados, migmatizados enr parte - oniginalmente considerados como vuìcãnicos da
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série basatto - andesito - r.iõl ito - e de composição quimica que sugere forte
mente sua consanguìneìdade. Esta sua origem pretõrìta e a real falta de compro

vação das datações geocronoìõgicas não provam que esta unidade 6 maìs nova que

o Grupo Paraîba do Sul.0s dados de campo (Sad et alii, 1980a-c) sugerem que

parte do material da Serua dos Orgãos foi remobil ìzado em orogônese mais nova.

(620 m.a.), não se podendo admitir que todo este grupo seja derivado de palin
gânese de um grupo anterior.

A região central serrana, na qual se s ituam especìficamente os domi

nios montanhosos da Serra dos Orgãos, compreende a unidade Batól ito Serra dos

Orgãos (Sad et alìi, 1982a-d), que constitui uma massa plutônica (Þlutonitos
fol iados e leucogranitos primorogônicos) de composìção granuìitica(maìs usual )

a granodiorîtica. Segundo esses autores, o posìcionamento do batõl ito no ini
cio de um ciclo orogônico ê evidenciado peìo fato de que seus plutonitos foram

atingidos pela defornração e são fol iados, isto é, ortognaisses. Entretanto, a

petrografia îgnea orìginal não sofreu outras modificaçõcs, A fol iacão ésemcu
nho penetrativo e sua intensidade 6 função da posição das rochas com relacão a

falhas e ã borda do bató] ito.

As rochas encaixantes do Batól ìto Serù.a dos Orgãos 
"col 

bcadas no Agru
pamento V, são mignratitos de caráter heterog6neo e também honrogêneos, tipo
gnaisse-granito. A maior parte destas rochas foram originadas num processo de

transformaÇão subsequente, que afetùu parcialmente, o prõprio batót ito,

2.3 - Estrutura Reg i ona I

0s 150 km de linearidade do rio Paraiba do Sul , nos limites do Esta

do do Rio de Janeiro com Minas Gerais, sem dúvida constituem-se na mais notl
vel expressão morfolõgìca observada nas imagens LANDSAT e numa das nla.is marcan

tes feições estruturais da regìão costeira do sudeste brasileiro. Definido por

Almeida et alii (1975), como Lineamento de Além Paraiba, ele corresponde a uma

larga faixa de blastomilonìtos com direção ENE, que corta oblìquamente as re
chas do Grupo Paraîba. Importantes estudos de detalhe voltados para uma carac
terização geoìógìca estrutural e a determinação da sequência evolutiva das ro
chas blastomilonîtjcas (fases de movimentaÇão e recristalizacão), foram real i
zados por Campanha (1980, 1981) no trecho do lineamento contiào na folha trôs
Rios.

Campanha (op. cit, ), caracterizou nesta ãrea da Folha Três Rìos,três
unidades I ìto-estruturais distintas: a zoha de rochas blastomiloniticas como

a faixa principal de I ineamentos, o bloco adjacente NI,J e o bloco adjacente SE.
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A prinreira constitui-se de faixas alternadas com predominância de blastomiloni
tos ou mi lonito-gnaisses com feições cataclãst'icas muito conspicuas, porénr fol
temente recristal izadas. 0s blocos adjacentes constituem-se de rochas metamór

ficas de médio e alto grau, não afetadas pela deformação.intensa,caracteristi
ca da zona de bl a stomi I on i tos , a não ser ìocalmente. 0s tipos ì ìtolõgìcos pre

dominantes são migmatitos, gnaisses bandados e quartzitos.

Na zona central do lineanlento, o notãvel bandamento composicional

das rochas blastomiloniticas encontra-se de tal forma transposto que as rochas

adquirem um padrão estrutural muito homogôneo, com todas as estruturas parale

las entre si e que se tornam menos conspícuas e mais dispersas para os blocos

adjacentes. Esta zona central é marcada pela presença de inúrneros I ineamentos

morfoìõgìcos na direÇão N600-6soE, que chegam a alguns quìlônretios de extensão,

0 Lìneamento de Além Paraiba exibe evidôncias de unra evolução poli
fãsica com sucessivos estágìos de deformação e recrìstal ização, As últinas fa
ses de movimentação foram de carãter transcorrente dextral e ocorreram no fl
nal do Ciclo Brasil iano e tiveram caráter normal durante a reatìvação mesoz6i

ca da Plataforma Sul-Americana, por correlação com o restante de falhamentol
transcorrentes da regìão sudeste (Campanha, op. cit.).

Hasui et alii (1977) suspeitararn de que o Lineamento de Além Par^aî

ba seja uma continuidade dos falhamentos de Taxaquara e Cubatão; caracterizan
do assim esta estrutura como o eixo principal do sistema de falhamentos trans
correntes que afeta a regìão sudeste do pais, Estudos estruturaìs regìonais pa

ra analisar tal hipõtese não foram ainda real jzados.

Num enfoque semelhante ao trabalho de Campanha (op. cit, ), porénr num

,tratamento regional, Brenner et alii (1980) procuraram caracterizar o arcabou

ço tectônico da região nordeste do Estado fluminense, pr6ximo a Minas Gerais e

Espirito Santo. A partìr de ìnterpretações de imagens LANDSAT e de radar e es

tudos de campo, esses autores identificaram uma i6rie de faixas cataclãsticas
que descrevem a configuração de um grande arco com concavidade voltada para

Nl,l. Estas faixas serianr ramificações gradativas, na forma de um leque, a par

tir do Lineanlento de Alénr Paraiba (parecen aceitar serelr uma continuidade des

te), com tendências a assumirem unra direção cada vez mais pat'a o norte, atã
N300E, no sentido de Itaocara para Miracema. A vergadura destas faixas junbo

ao Lineamento de Além ParaÍba é aconpanhada pela fol iaÇão das rochas regìonais,
ou seja, parecem estar intjmamente associadas. 0s autores ideal izaram um blo

co diagrama estrutural para esta ãrea, baseando-se na suposição de que tais
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faixas cataclástìcas refletem zonas de cìsalhamento de movimentação direcional
dextral. Outros lineamentos de direções Nl,l e WNl,l que aparecenì na região,possi
velmente seriam produtos do final do Ciclo Brasiliano.

No mapeamento do Projeto Vale do Paraiba do Sul , Brandal ise et alii
(1976), comentam que o paraìel ismo das estruturas na direção NE, na região do

rio Paraíba do Sul e no nordeste do Estado, aparece como a feição estrutural
rnaìs conspicua, De acondo com este mapeamento a direção vania de N450-60oE nas

folhas Vol ta Redonda e Rio de Janeiro, infletindo-se para NZSoE, na regìão de

Mjracenra. No complexo charnockítico o al inhamento 6 concordante comas estrutu
ras bandadas e foliações dos gna'i sses Paraíba. Mesmo no Complexo Migmatîtico
õ notável as coincidências dos I ineamentos estrutur ajs da fol iação gnáìssica
regional com os I ineamentos de estruturas simìlares preservadas nos mignatìtos.
0s I ineanrentos, em geral , cartografados na escala do mapa compìlado(l:500,000)
são essencialmente na direção NE e seu traçado, em geraì com várias dezenas de

quiìômetros, não é retilineo, sofrendo inflexões Þouco acentuadas. Embora os

autores não tenham determinado o movimento relativo de tajs falhas, reconhece
ram-nas como resultantes de uma ou nais fases tectônicas de carãter compressì

vo.

Assilr como Brenner et alii (op. cit.), Brandaì ise et alii (1976) pa

recem crer na continuidade do Lineamento de Alénl paraíb.r para a porção nordes
te do Estado, no rumo N30oE, onde estaria ranlificado na forma de laque.Na lJ
tura do mapa geológico nota-se a ausência de I ineamentos estruturais de clire
ção NE ou quaisquer outras, na área sobre a Serra clos Orgãos e região costei
ra, o que aparentemente leva a se pensar que estas áreas foranr poupada, ae ati
vidades tectônicas. Estes autores comentam terem utilìzado imagens LANDSAI enr

seus trabalhàs.

As principais linhas de fraturamento. situam-se entre N200-60oE, com

os outros sistemas orientados para Nl,,l, pelo quaì o rio Paraiba consegue cortar
as estruturas regìonaìs NE. Este segundo sistet a de fr^aturas varia de N10o-S0ol,l,

sendo mais comum N20oW. Ainda segundo aqueles autores, este úl tìnro s istema pa

rece ser o mais novo e talvez relativo aos eventos do Mesoz6ico.

Esta mesma região do rio Paraiba, ê juntanrente com umoutro I ìneamen

to paraìeìo, mas sìtuado ao norte (faìhamento Rio Preto), os componentes da Zg

na de Transcorrôncja do Estado do Riode Janeiro,segundo Fonseca etal ¡i(1979),
que tambõm aceitant-na como a continuidade estrutural do setor de transcorrên
cia paulìsta, emborant vejam certas diferenÇas na cornplexidade estrutural das

duas ãreas.
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Do sul de Volta Redonda, o Lineamento de Aìém paraiba projeta-se pg

ra sudoeste, parecendo ligar-se ao falhamento de Taxaquara, Entretanto,esta
ligaCão se daria numa zona contendo um largo feixe de falhas infletidas, que

denota um comportamento un tanto irregular enr relaÇão ao feixe de falhasdoli
neamento prìncipal. Evidâncias de carãter reg ionaì enr dobramentos de ¿irecãã
axial NE dos metanrorfitos do Grupo Andrelândia, indicam deslocanrento dextral
na extnemidade sul do Bloco da Mantiqueira para esta zona de transcorrência,
concordante com o pressuposto por Almeida et alii (i975) etrHasui etalii(1975)
para o Lineamento de Alõm Parraíba.

Reis et al ii (1982a) publ icaram nos Anais do XXXII Congresso Brasi
leiro de Geoìogia, uma síntese das folhas geoìõgìcas Trôs Rios e paraîba do

Sul e das folhas Varre Sai, Itaperuna, Eugenópo1 is e M.iracema (projeto Carta
Geoiõgica), que se situam nesta área de transcorrência do Lineamento de Além

Paraîba e na sua "ranificaçã0" nordeste. Em termos estruturaìs, discutem os

autores que a ãrea foi afetada por um importante fenômeno de transposição re
gional que teria reorientado fortemente o conjunto Iitoìõgìco da ãrea, impri
mìndo unr carãter semelhante ãqueìe de sequôncias estratigrãficas. uma série de

falhas inversas de alto ângulo com dobramento associado, relaciona-se a unr pro
cesso de fluxo p1ãstico e ruptura desenvoìvido durante a transposição regional,
colocando lado a lado roclias de fãcies metamõrficas diferentes. citam os autc
res, que na região nordeste do Estado esta transposição regiona'l das estrutu
ras segundo planos orientados para NE e o falhamento ìongitudìnal intenso,obl i
teraranì os efeitos de dobramento reg'ional . Desta fornrao nos mapas prevaìece o
estilo estrutural de falhamentos de empurrão imbricados e falhas transversa is
normais ã direcão da fol iacã0, essencialmente conternporâneas ãs prìnreiras.Nas
folhas Três Rios e Paraiba do Sul , tantbém prevaìecenr as falhas de empurrões,
em qrandes distâncias, paralelas ao Lineamento de Alénr paraiba. Esta concepção
para a existôncìa de grandes falhas de empurrões nestas regìões não é corrobo
rada por Campanha (1980), pois este autor não tece comentãrios sobre a o.or.ôn
cia de tais falhas no detalhado trabalho de geoìogia estruturaì que real.izou
na fol ha Três Rios,

Na escala de nìapeamento do Projeto Carta Geoìõgica, os trabalhos tôm

verificado que o estilo da deformação plãstica mostra os efeitos de vãrjas fa
ses de dobramento aconrpanhado de metamorfismo regional e cataclástico. Na si
nópse da folha Trajano de Moraes, ocupada em grande parte por unidades do Agru
panìento II - Grupo Paraiba do Sul -, Sacl et alii (1980a-c), observaram em es

cala de afloramento que o dobramento da prìmeira fase foi isoclinal e quea se
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gunda fase foi coincidente com a orientação da prìmeira. Na terceìra fase ocor
reu mudanÇa considerãvel de direção, sendo responsãvel pelo flexionanrento sua

ve das camadas. 0 eixos destas novas estruturas fazem um ângu1o de 90o com ã
eixo de orientação das duas fases anteriores. As dìmensões dos dobramentos,re

duzidos praticamente ã escala de afloramento, não permite sua identificacão.i
escal a de fotos aéreas,

Nos dominios mìgmaùiticos do bat6l ito Serra dos õrgãos encontram-se

direções estruturais que substituem a monotonia das djreções NE tão caracterís
ticas dos gnaìsses tipo Paraíba. 0 posicìonamento desta área, encrava¿a na re
gião central do Estado do Rio de Janejro e sua prõprìa conformação morfoìógi
ca contribuem a dar um destaque a esta região, dentro do panorama estrutural
regional . Embora esta ãrea não se caracterize por lineanrentos de grandes tra
ços" é nìarcante a incisão do fraturanlento no modelado do relevo, ern direções
bastante variadas e em alta densidade.

Estas observaÇões comeÇaranr a ser apontadas e discutidas sobre uma

base cartográfica regionaì, sonrente a partir dos traba,lhos de Liuetalii(1976).
Estes, identificaram dois sistemas de fraturamento, ambos com iguaì intensida
de e similaridade morfolõgica: um na direção N20o-30oE,domìnante nas cercanias
de Teresõpol is e Petrópoìis e outro na direção N20o-30oE, na reg ião de Nova

Friburgo-Bonr Jardim. Dados estruturais mais precìsos estão agora sendo colecio
nados com os mapeanrentos sistemãticos do Projeto Carta Geolõgica.

Na Folha Petrõpo1 is, uma ãrea tipica do batõlìto,Penhaetaliì(1980)
deternrinaram como principal direção estrutural , um importante feixe de fratùra
mento geralmente orientado na djreção N40oE (com provãveì conjugado N50ol,J),com

variações para N20o-30oE, expressivo na região de Petrópol is. Correspondem a

estruturas rúpteis maìs jovens, pois truncant ou deslocam outros I ineamentos.

Este fraturamento principal N40oE estende-se para as folhas Anta,

Bom Jardim, Teresõpo1 is e Frìburgo, mapeadas por Sad et alii (1982a-d).0s p'lu

tonitos fol iados primorogênicos, indivìdualizados como uma unidade 1ìtológìca
do batõl.ito, aìongam-se,ernfaixas estreitas por esta direção, que em geraì cons

tituem falhas nos seus contatos. Há um prolonganlento ntais regìonal desta dìÀ
cão N40ot para aìém dos limites do batõl ito. Truncam esta direção, deslocando

as faixas cìe plutonitos, falhamentos N40o-60ot{, menos conspícucs e mais limi
tados ã ãrea do batõl ito. Na sinópse geolõgìca das fothas mapeadas, os autores

descrevem que devido ã intrusão sinorogênica do batól ìto, este apresenta uma

foliação metamórfica Concordante com a àireÇão do fraturamento NE (plutonìtos
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fol iados) e contemporâneos ã 2a fase de dobranento, Além disso, a reincidância

de atividade tectônica determinou o seu catac'laSamento, acompanhado de transpo

sição da fol iação em novos planos. 0 processo foì acompanhado de falhamento,

cuja reatìvação pode ter se produzido ã época dos soerguimentos responsãveìs

pelo atual rel evo.

Ëm síntese, os trabalhos que foram comentados não mostran dìvergên

cias muito grandes entre si, na concepÇão estrutural. Por serem trabalhos que

focalizaram estudos numa determinada parte da área ou que deram maior enfoque

ã separação dos conjuntos l ito'lógicos, muitas das formuìações estruturais re

gìonais ficaram ao nível de suposição. A falta de um estudo estrutural ìntegra

do, que por exemplo, tìvesse abordado todos os possiveis conlponentes estrutu

rais relacionados ã zona de transcorrência de Aìém Paraiba, pernrìte aìnda le
vantar certas questoes de interpretaÇão sobre os efeitos do mecanìsmo de movì

mentação deste I ìneamento. 0s dados que serão apresentados adiante, baseados

na interpretação de lìneamentos em inagens LANDSAT e de radar podeniam trazer
poss ibil idades de contribuir ao entendimento da regìonal ização estrutural do

Estado do Rio de Janeiro.
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CAPTTULO 3

pRrNcIpr0s E CONCErTos GEOLoGIC0s BÃsrcos PARA A ApLrcAÇÃo p!
SINSORIAMENTO RTMOTO AO MAPEAMENTO DE ESTRUTURAS GEOLOGICAS

Certos principios e conceitos Eeol69 icos são bãsicos para viab.ìììzar
a interpretação de dados de sensoriamento remoto dentro de um modelo geoìõgì

co significativo e convenjente ã anãl ise estrutural em escalas apropriadas.

A coleta de dados em escala conrpativeì com o tipo e a dimensão da

feição estrutural que serã anal isada é a principal chave na apì icação de senso

riamento remoto em estudos estruturais (ver Tabeìa 3,1), Grandes estrutuias e

xigem que mudemos o enfoque de nossas observaÇões, das medições diretas de es

truturas em escala de af'loramento para interpretações de macrofeições do rele
vo.0s sistemas de imageamento por sensorìanrento remoto, orbital ou dealtaal
titudeo ampliaram o campo de observação de feìções estruturais para escalas re
gionais ou mesmo globaìs, beneficiando com prìnrazia os trabaihos de compilação

e sintese.

3.1 - Escala de Observação e Dimensões das Feicôes Estruturais

As rochas da crosta terestre t6m sofrido deformações de diferentes
magnitudes, desde as tão pequenas quanto aquelas sofridas por cada conrponente

mìneral , até aquelas que originam falhas com extensão de centenas de quiìôme

tros. Essas deformações são devidas ãs interaÇões de numerosos processosr cu

jos periodos variam àesde fraÇões de segundo, como no caso das vibracões de unr

terremoto, até nrilhões de anos, como nos novimentos orogônìcos (Gregory & Moore,

1g74), Ê. tarefa dos estudos estruturais identificar essas feìções e entender

os processos de sua formaçã0. A estrutura ìnterna das rochas pode ser examina

da em seÇões delga<las, ao microscõpio; foliação, dobras, falhas, juntôs e ù
tros elementos estruturais devem ser medidos nos aflorarnentos ea confìgur ação

espaciaì de grandes estruturas deveriai . ser deduzida pela extrapolação de me

didas de carnpo em mapas de grande escala. A confìguração e o seu enquadranrentã

estrutural regional são convenc i ona l mente estudados através da cornpììacão deg

tes nrapas geolõgicos, ou interpretadas d'iretamente em um mosaico-base prepara

do a partir de reduções de mapas topogrãfìcos de grande escala. llá, por6m, o

perigo de que algumas inforrlações geológicas ou detalhes topogrãfìcos não po:

sanr ser transferidos ou preservados com seguranÇa, durante o processo de com

pilação ou de confecção do mosaico em escala sufìcientenrente pequena para pos
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sibiiitar uma visão regional, Atualmente, as técnicas de sensoniamento remoto
possibiljtam a visão de grandes ãreas. Tal visão sinõtica é particularntente va

liosa para a goologia estrutural , na medjda em que as escalas das formas de re
levo, os padrões de deformação estrutural e as redes de drenagemsão comunlente

expressas em dezenas a centenas de quilônretros, que é geraìmente o intervalo
recoberto por uma imagen espacial ou ìmagem de alta altjtude (Tabela 3.1).

raE!4_g,-t
TIPo E MAGNTTUpE pE [U!.01!_E!]gq
ÇAO E AOS STNSORES PARA MAPEAMENTO DAS DTFORMAÇTES E FENOMENOS .GEOTECTONICOS

J,¿ Princi ìos Morfotectôn i cos

A ìnfluência das estruturas sobre a geonorfologia é profunda.Não são

somente as grandes feicões na morfologia do planeta (cadejas de nrontanhas,pìa

tôs, "r'ifts", margens continentais e outras semelhantes, predom i na n temente de

orìgenr iecto-estrutural ) as que mais diretanrente exprimem os controles impo:

tos a* topografia e sua sujeição ãs atividades do intemperìsnlo e dos agentes e

rosivos que a modelam (Hills, 1963). Também o são os elementos menores do reìe
vo, tais como a fonma dos morros e montarrhas e a direção e padrão dos cursos

d'ãgua.

Iscàlà estruturð Tlpos dc fclções estruturù{ objcto do estudo Sensorcs èpropri ¿dos

ItEôAsctpt cA

;lnturðes montanhosos, arcos de {lhas,
ràcias, vaìcs ålong¿dos, Drovlnciäs es

:.uturàls, plútonJ, "trends" estrutu
'Àls rcgìonàis, r¡regadobrâs e fô1hÀs,

ineðmentos cstruturà1s.

: ì ,000.001

I :250.000

\¡npìàs ÊstruturÀe ¡cafona i
I estudos tectônlcos.

Iln¡!cns csp¡cl ô i s, l¡åtenr a

fotogràitàs de ¿ìtð ¿ I tl tude

ri^cnosc¡PrcÂ

ì : ì00.000

' l:50.000

lstudos cstruturais reg lo lmàgcns c fotos¡^¿flôs ¿¡raàs

lucs, I lìeànlcntos cst¡uturðls, vulcães

Dobràs, f.\ìhàs, tràços de frâtu¡ôs, dl
qüns, àcùnìimcnto a folÌâçäo, ìlncômcr
tos cstì^uturais, etc,

ì :25.000
¡

I r 5.000

[studos astrutur¡ls de dDtâ

ì hc.

FñtorrâflÀs e 1ñà1o¡ç àõrcâs

on cscàl¿s ¡rà iorca.

NEsoscóf'¡c^

oobras, falhôs, Juntàs, ôcåmànent0s,

foliàção, ciivôgelll, ditucs e veios,
contôtos geoì69 icos.

tstudos em aflorùncntos, mâ

pea¡rentos de car¡po c ncdl _

Êototr¿fi¿s ¿õre¿s ¿¡ e:caì¡

0ròndc uaàd¡s conlo n¿pâ-base

I cRoscúPI c/\ llcroestruturâs
50: I

1.000: I

Estudos n{c¡oscõplcos. tlicroscõplo.
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De acordo com o Glossárìo de Geologìa da AGI (Garyet a1 ii 
'ed.,1977,

p.464), o termo morfoestrutura é definìdo como unìa feição topogrãfìca princi

pal , que coìncide ou que é a expressão de uma estrutura geol6gìca' ou que é

formada diretamente por movimentos tectônicos, Por exemplo, um vale retilineo
poderã coincidir com uma zona de faiha, uma depressão topogrãfica com uma ba

cia estrutural e um alto topogrãfìco relacionar-se a unta estrutura dômica ou

unl anticl.inal, entre os exentplos mais comuns que se pode citar. tla é produzi

da pela interação entre as forças endogenéticas e exogenétìcas, o fator endo

gen6tico sendo predonrinante nos movimentos tectônicos da crosta.

Klemme (1958) introduziu o termo "zona ¡norfotectônìca" para defìnìr

zonas topogrãficas caracter.izadas por sua estruturação. Hills (1961)usou o

termo morfotectônica para "a1go nraìs amplo e ap1 ìcãvel a um estudo regìonal enr

grande escaìa enì que se usa a topografia como prìmeiro critõrio,...envolvendo

um estudo das formas externas e do esboÇo das unidades topogrãficas prìncj

paìs,...assim cóno suas estruturas internas...e pern|itindo inferôncias para

ãreas de dimensão continental ". No Glossár'io de Geologia da AGI (op. cìt.)mor

fotectônica é definìda como a interpretaÇão tectônica de feições morfolõgìcas

ou topogrãfìças da superficie terrestre. Tendo e¡n vista estas definjções, mor

fotectônica pode ser entendìcla conio o estudo que trata das relaÇões tectônìcas

das morfoestruturas ou do arcabouÇo das morfoe s trutura s , nunì contexto regìonaì,

Em outras palavras, morfotectônica é o estuclo das formas topográficas de sì9ni

ficância regional ou tectônica e nesse aspecto é a base para a interpretação

de estruturas geoìógicas a partir de ìmagens de sensoriamento renoto. A prq

pr.ia fotogeoìogia, que conpreende o estudo das feições geolõgicas por meio de

fotografias a6reas, desenvolveu sua metodoìogia, b'aseada fundamentalmente nos

prìncipios geomõrficos estabelecidos por Davìs (GoTd, 1980).

Atualmente as ìntagens obtìdas por plataformas espaciais fornece['ì uma

vjsão direta das feições do reievo em escalas adequadas para a maiorìa das

áreas do planeta, Oevì¿o ã aìta qual idacle conr que exprìmem os aspectos da topo-

grafia, podem ser Úteìs pira quaisquer estudos qual itatìvos a respeìto tlo de

senvolv'imento do relevo, pela erosão das 1ito1 ogias sob diferentes confìgura

Ções e estilos estruturais.

Da aoumulação de conhecimentos de geologia estrutural adquirìda por

sensoriamento remoto da superfîcie terrestre nas ä,ltinras décadas, Gold (op.

cit.) conclu.iu que as observaÇões diretas das inraEens en escaìa regional (tt
gascópìca) levaram ã revisão de alguns dos concer:tos morfotectôn ì co s , As prin

cipaìs concìusões foram:
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- 0s crãtons são menos estãveis do que se supunha anteriormente.

- 0s I i neamentos e bl ocos cru sta i s semi -rig ì dos são conluns em todos os crãtons.

- Muitas das bacias continentais são I inritadas por 'ì ineamentos'

- 0s lineamentos não se restringem a limites de provincias tectônicas nem

a deterninadas idades geológìcas; muitos confirmam ser fraturas rejuve

nescìdas ao ìongo de antìgas zonas de fraqueza'

- Longas fraturas I ineares e blocos crustaìs serni-rigìdos são prováve is

manifestações de deformações ìntrapìacas, e deverìam ser consideradas

em qualquer anãlìse tectônica em conjunto com os cinturões de dobramen

tos, pìatôs, bacìas, a.cos crultajs, grandes falhamentos e sistemas dã

"rjfts", zonas de sutura e I imites entre provincìas tectônicas.

3,3 - Principios de Anál ise Ëstrutural

As feìções estrutura is presentes em uma ãrea podem ser consideradas

como o resultado final de um evento deformacional , cujos estãgios são:

"tflÎiriìli'turaìs '' processo de dcrormação - *tt|fi:"ff:ål:"ut'

(condìcão inicial ) (mecanismo de deformação) (condicão final )

No cantpo tenta-se deduzir processos através de uma estimativa sobre

a natureza e a magnitude da deformaÇão, observando e medindo a geometria das

estruturas, a sequência e o núnlero de estruturas impostas aos afloramentos.Por

outro lado, os fotogeõlogos que pretendem identificar nrorfoestruturas e anal i
sar seu significado tectônico por meio de ìmagens de sensoriamento remoto de

vem. considerar os seguìntes princîpìos citados por Gold^,(op. cìt.):

- A homogeneidade estrutural é inversamente relacionada ã escala'

- A ordem de grandeza das estruturas reflete a orde¡r de grandeza do movi

mento, ou seja, a estrutura da rocha é reìacionada com a nagnitude da

deformação que a produzìu.

- A simetria das estruturas é relacionada ã sìmetria dos movimenÙos de de

fornraÇão.

A influôncia das estruturas na geontorfologìa 6 profunda' mas sua expres

são difere en função de variãveis externas e internas. A erosão diferen

cial em rochas depende da composição mineralógìca, granu'l ometria, etc.

da rocha (variáveis internas) e das condìções clìnrãticas dai'região (va

riãvei s externas )
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- As rochas podetn ser deformadas por estruturas superimpostas, as quais,

ìocalmente, influirão na diferenciação erosional .

- As grandes estruturas deveriam ser observadas em escala apropniada ao

seu tamanho, o que darìa grande importância ao uso das técnìcas de sen

soriamento orbi;tal .

Entretanto, é essencial considerar o que mencionou Nevin (1936):"Pa

ra que unta forÇa de cleformação possa ser determinada é necessãrio saber 1) o

local de sua apìicaçã0, 2) a direcão em que atuou e,3) sua magnitude' Apenas

peìa natureza da estrutura é eVidente que rarantente esses fatores poderão ser

determinados... Nõs venlos e medimos os efejtos da deformação e apenas inferi
nos, do melhor modo possîvel , a forÇa que a causou". Gold (1980) tambénl citou

"... as anãlises dinânrjcas requerem controle sobre as relaÇões entre o esforço

e a deformação, entre a deformaÇão e os deslocamentos e sobre outros fatores

geoìõgicos que naramente são conhecidos com a necessãria exatidão". Alênr dis

so, as estruturas no afloramento podent ser observadas tridimensionaìmente, en

quanto que as morfoestruturas se expressam apenas em duas dimensões nas ima

gens ou fotografias e portanto as consìderações geom6trìcas sobre os paarões

estrUturajs observados em ìmagens bidimensionais podem estar sujeì Las a incor

reções adicionais. Por estes nlotivos, Gold (op. cit,) fez tal consideração:"No

atual estágìo de desenvolvimento, a interpretação tectônica e dinânìca de feì

ções morfoestruturais deve ser conduzìda po" taio de comparaÇão com terrenos

de configuração estrutu,t"al similar e benl conhecida ou por analogia com modelos

baseados ent teorias tectônicas".

3.4 - Conce ito de Descontinu idade Estrutural

As descontinuìdades prinrãrias em rochas sedimentares são os contatos

geoìógìcos entre formaÇões, as superficies de acamamento eas inconfo¡miclades.

A erosão cliferencial das camadas ou estratos tem os mais profundos efeìtos so

brei.a paisagem, tais como decìjvidade de vertentes ("dip slopes"),cristas for

madas por camadas resistentes e rios fortemente direcionados,desenvol vidos ao

ìongo {os eixos de vales formados peìa erosão das camadas ntenos resistentes,

Estas caracteristjcas fornecem a base para o mapeamento dos elementos estrutu

rais primários em terrenos sedimentares.

As descontinuidades secundãrjas são feições estruturais ìnrpostas,

tais co¡io': falhas, fraturas, juntas, cl ìvagem, foliaçã0, dìques e assìnr por

diante, que t.iveranr um papel ativo durante a deformaÇã0. comumente,nessas des-

continu.idades as rochas se intemperizam nais rapidantente e são caracterizadas
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por un al inhamento negativo das feições topogrãficas como segmentos de vales
retilineos, quebras negativas, gargantas, etc.; entretanto, zonas de fraturas
preenchidas podem ser expressas por cnistas resistentes. Se a natureza das es

truturas inpostas 6 caracteristica de um tipo de rocha ou formaÇão, qualquer

mudança espacial na sua densidade, atitude ou dimensão, pode refìetir uma des

contjnuidade prìmária. 0s sistemas de sensorianento remoto podem ser utilì?s
dos para documentar o padrão das maìores descontinuidades primãrias ou secundã

rias.

3.5 - Conceito de Estruturas Superimpostas

. 0 conceito de estruturas superimpostas õ dìretamente relacjonado ã

ocorrência de sucessivos eventos ou fases tectônicas que ìmprimem assim novai

formas nas estruturas pré-exìstentes e produzem interferêncìas nos padrões es

truturaìs, como ê aparente em nruitas faìxas de dobramentos e na maiorìa dos em

basamentos pr6-cambrianos do mundo (Dennis, 197?). A estrutura e a próprìa tex
tura das rochas deformadas dependem da profundìdade na qual se processa a de

forhação e da intensidade das tensões deformantes, sendo possÏvel reconhecer

um certo número de niveis estruturais (de acordo com a profundidade), cada um

tipìfìcado por suas próprias caracterîsticas (Loczy & Ladeira, 1976).Uma ilus
tração das est.ruturas adquiridas em diferentes nivejs tectônicos é apresentada

na Fìgura 3.1a (Wegnrann, in Dennis, 1g72), Conforme os nîveis tectônìcos mais

inferìores sejam eìevados e sujeitos ã denudação, ocorrendo novo tectonismo,

serã superimposto ao estilo estruturaì caracterîstico deste nîvel ,orìgìnaìnren
te mais inferìor, as caracteristicas das deformações de niveis mais superìores,
num proôesso como esquematizado peìas partes b, c, d da Figura 3.1.

0 conceito de estruturas superimpostas é a principal base para seda

tar relativamente as estruturas umas ãs outras; em rócha5 com deformações mú]

tìpìas. No inicio deste capîtulo foi mencìonado que entre várias escalas de jn

vestìgação - mega, nncro-,. meso- e mìcroscópica, o mais inportante não ê o ta
nranho da ãrea de estudo nras o rnodo de observaÇão. 0 estudo de microtexturas dã

rochas dcfornradas, as medições dos padrões de ìnterferêncìas de dobras e jun

tas em äfloramentos e o mapeanrento de dobras, fa'lhas e juntas com fotos aéreas

ou mapas base de grande escaìa, são estudos de micro-, meso- e macro-escaìas,

respectivamente. Rochas com múìtiplas deformações podem resultar em complexos

padrões estruturais regionais as quais podem exibìr compiexas fe'ições geomór

ficas, e assim poderiam ser observadas megascopicamente. 0 acúmulo de pesqui

sas denota que os eventos ou fases tectônicas dominantes gerarão morfoestrutu
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tal nas determinações das diversas fases

se de intrincados padrões de l ineamentos,

res orbi ta i s (Gold, 1980).
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estruturas superimpostas, f,undamen

de deformaÇão, também levarã ã anãl i
exibidos com excelência pelos sensã
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Figura 3.1 - Superposìção de estruturas con
seguidas em diferentes níveìs. (A) quatro ni
veis tectônicos, estilos tectônicos inctjcã
dos no diagrama. (B) nivel mais elevado erõ
dido, os estilos de niveis maìs elevados sü
perpõem-se ãqueìes dos niveis mais inferiõ
res, (C) segundo nivel erodido; superpostõ
nos níveis mais inferiores levantados. (D)
terceiro nivel erodido; múltipla superposi
ção no niveì agora mais próxìmo da suþerficie.
(Fonte:Wegmann, in Dennis , 1972).
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CAPITULO 4

LINEAMTNTOS

0 arranjo retilineo de muitas estruturas em relação ãs feições topo

grãficas tem sido observado e estudado pelos geólogos europeus desde os primei

ros anos do século XIX. Apesar dos prinreiros pesquisadores terem contr'jbuido

durante um século para o entendimento das feicões I ineares da Terra, os princi
pios de observação e interpretação dessas feições, os quaìs influenciaram os

estudos modernos e o termo "lineamento" como 6 ho¡e utiìizado, foram definidos

apenas na primeira década deste século pelo ge6logo norte-anlericano Wm.Herbert

Hobbs (Hodgson, 1974).

0 interesse pelo estudo de lineamentos cresceu rapìdamente nesta úl

tima metade do século, em conexão com o desenvolvimento das técnicas de senso

riamento remoto (Strome, 1975), com o crescimento das. idéias sobre as fl"aturas

de âmbito planetário (Katterfeld, 1974 e outros) e com a demanda de investiga

ções geol6gìcas de cunho prãtico (Tariner & Ellison, 1967; Lee, Knepper &

Sáwatzky, 1974 e outros). As primeiras ìmagens espaciais do LANDSAT (ex-ERTS)

tornaram-se acessîveis ao públ ico em 1972 e foram rapidamente aceitas conìouma

nova e poderosa ferramenta para o reconhecimento e mapeamento de feições I inea-

res e seus padrões em ãreas de grandes dìmensões. Como resultado ocorreu um rá

pido incremento no numero de estudos sobre tais feìções, em todos os continen

tes (Hodgson, 1974).

4.1 - Definicão

0 termo "lineamento" foi origìnalmente defìnido e introduzido por

l.lnr, Herbert llobbs como sendo i'uma signìfìcante 'l inha do relevo, a quaì revela

a arquitetura oculta do enrbasamento rochoso.., E uma linha característica da

fisionbmia da Terra" (Hodgson, 1974). Com o advento e rápido desenvolvimento

clas fotos a6reas e outros produtos de sensoriamento remoto, por avião ou espa

çenave, o estudo das feiÇões I ineares geoìõgicas, tanto locais quanto regio

nais, ampliou-se grandenlente, em especia'l nas duas últimas d6cadas. Uma sõrie

de termos adicìonais passaram a ser util izados em trabaìhos geo-lógicos, tais
como, linear, "trend" Iinear, feição 1ìnear, I jneação, fratura, traço de fra
tura, mega-, racro- e nicro-l inear ou lineamento e outros' As defìnições des

ses termos variarn para diferentes.trabalhos e são sempre vagas,contraà itõrias
e duviclosas. Alguns desses termos apl icam-se ãs mesmas feições, conforne o au

tor, e outros são usados para tentar classificar as feìÇões I ineanes por seu
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comprimento (tI-ttr & Rahman, 1974). No Brasil, é comum a referêncìa do empre

go indevido de um outro termo - "aììnhamento" - como sinônimo de linea¡lento.

Ta1 termo, deve exprimìr apenas uma conotaÇão descritìva e genérica, que des

creva o arranjo al inhado, retilíneo ou arqueado, de formas na imagem. Por exem

plo, o arranjo al inhado de cordões de areias litorâneas (Soares etalìì'1982).

'0'Leary, Friedman & Pohn (1976) revisaram a origem e o uso dos ter
mos "l inear'i , "lineação" e "lineanlento't e concluiram que:

- Linear é um adjetivo que descreve o carãter de I inearidade de um objeto

ou sequência de obietos. Alguns geóìogos tôm util izado erroneanìente es

te termo como um substantivo, considerando-o como sinônimo de I ineamen

to. Outros o têm usado para designar um lineamento pequeno' menor que

10 km, por exemp'lo, Seria assim, gramaticalmente incorreto' usaro adie

tivo "linear" como um substantivo.

- LineaÇão ê definido como um al inhamento estrutural , de uma sõ dìntensão,

dos componentes internos de uma rocha, e que não pode ser marcado num

mapa como uma feição individual .

- Lineamento é definido como uma feicão I inear da crosta terrestre,mapeã

ve1 , e que pode ser sìmpìes ou composta. Todas as partes deum I ineamen

to são al inhadas de modo retìlineo ou levemente encurvado. Um I ìneamen

to difere distìntamente dos padrões das feições adjacentes e presuntivel

mente reflete fenômenos de sub-superficìe.

'Com base no trabalho daqueles autores, Sabins (1978) discutiu e re

definiu esses termos da seguinte forma:

. - Linear 6 uma palavra descritiva (vale tinear, escarpa linear, etc.) e

deve ser usado apenas com este sentido' Feicão I inear é um tertno aprg

priado e informal para descrever os objetos em função de sua geometria,

sem qualquer conotaÇão gen6tica ou estrutural . Sabins (op. cit') defi
ne linear como "um adjetivo que descreve a natureza retilinea das fei

ções no terreno ou nas imagens e mapas" '

- Lineação é um termo petrogrãfico que alguns geõlogos usam como sinôni

mo incorreto e inaceitável cle lineamento

Lineamentos compõem-se pelas feições I ineares da superficie terrestre,
podendo ser geonrõrficos (causaclos pelo relevo) ou tonais (causados por

contrastes tonais). As feicões no terreno podem ser formas de relevo,

limites l ineares entre diferentes tipos de terrenos ou quebras dentro



.30

de uma unidade uniforme. Cursos de água retìlineos e segmentos alinha
dos de vales são expressões geomõrficas caracteristiias dos I ineamentos.

Um lineamento tonal pode ser um limite reto entre ãreas de tons contras
tantes ou mesmo uma fa'ixa realçada sobre um fundo uniforme. Dìferenças
na vegetação, teor de umidade ou composição dos solos ou rochas, podem

conduzir a acentuados contrastes tonais, Assim, Sabins (op. cit,) defi
niu os lineamentos como rruma feicão linear topogrãfica ou tonal no ter
reno e nas imagens e mapas, que pode representar uma zona de fraqueza
e strutu ra I " .

Nesta tese o termo Iineamento 6 usado num contexto que denota seu re
ìacionamento com as estruturas geolõgicas, em conformidade com a definição de

Sabìns ( op. cit. ).
4.2 - Estudos de Lineamentos e seus Significados Geolõgìcos

4.2.1 - Estudos Pioneiros

0 estudo geolõgico dos lineamentcrs originou-se na Europa, onde um pe

queno número de influentes geó1ogos, taìs como Sedgwick, La Beche e Hopkins,

observando mu itos distritos de mineraçã0, notaram que o arranjo retilineo de

nuitas estruturas, incìuindo falhas, veios minerais, juntas e feições topogrã

ficas tais como vales e cristas, mantinham azimutes constantes ao ìongo de ex

tensas ãreas. A um destes pesquisadores, Hopkins, é atribuida a construÇão do

primeiro mapa de l ineamentos, que abrangia a região de lllealdon Dome no sul da

Inglaterra e a região de Bas Boullanaise na FranÇa, pubì ìcado em 1841, Este

foi o primeiro mapa a apresentar zonas de falhas e fraturas, inferidas da fi
siografia do terreno.

Ainda . na Inglaterra. houve,entre 1840 e 1880, um grande progresso

nas,t6cnicas de observaÇão e anãl ise sister¡ãtìca de fraturanrento.John Phììl ips,
em 1839, desenvolveu o dìagrama de roseta e utiì izou-o para determìnar "trends"
e sistemas de fraturas. Samueì llanghton introduzìu métodos nrodernos de tabula

ção e cãìculos de média para reconhecer sistemas de juntas regionais,

Quase na mesma 6poca, Daubree na França e Kjerulf na Noruega, reca

nheceram claramente, no sentido moderno, que os padrões retìl ìrreares formados

pelas feições fisiográfìcas representavam diretamente os aspectos principais
do quadro estrutural da regìã0, refletindo principalnìente os padrões fundamen

tais de fraturas.
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Daubree, em observações de campo sobre a natureza das falhas e jun

tas e suas relações com a drenagem e elementos topogrãficos, constatou a possì

bilidade de se.usaremmapas'topogrãficos de boa quaìidade como um documento para

complementar as inforrnações de canrpo no nrapeamento sistemãtico de juntas e fa
lhas. Aquele autor introduziu a convenção de representar os principaìs elemen

tos de fratura por linhas retas, indicando seu azimute e extensão.

Kjerulf também notou, como resuìtado de mapeamentos geológicos no

campo, que havia urn controle distinto das linhas de drenagem e dos vales, por

fraturas e falhas. Ele usou mapas planimétricos.para estudar l ineamentos e unr

certo nímero de feições lineares da drenagem puderam ser associados a falhas,

No começo deste século, t.l. Herbert Hobbs tambõm notou em seus mapea

mentos de campo a correspondência direta entre os aspectos retilineos de fg
lhas quase verticais e elementos topogrãfìcos, ou destes com juntas sistemãti
cas. Através da observação direta de falhas e juntas, e por inferência, atra
vãs da anãl ise da drenagem e da topografia, Hobbs construiu o quadro estrutu
ral básico da região do Pomperang Vaìley, em Connecticut, Em 1904, Hobbs pg

biicou seu famoso artìgo ''Lineamentos da Região da Costa Atlântica", Ele cons

tatou que os grandes lìneamentos são feìções compostas, no sentido estrutural
e geomórfìco. Util izando mapas planìmétricos e topogrãficos e de um bom conhe

cimento da geologia regional, Hobbs mapeou os maiores lineamentos da costa

atl ântica dos Estados Unidos,

. No inicio, as feiÇões lìneares naturais foram reconhecicias e estudg

das em mapas planimêtricos, topogrãfìcos e geolõgicos de pequena escala.0s ma

pas de ìineamentos de então representavam apenas as princìpais dìreções ou ten

dôncias azimutais dos sistemas de fraturamento, e não propriamente os traÇos

reais (dimensão real ) da feicão linear.

4.2.2 - Estudos Recentes

0s avanÇos e melhorìas no campo das técnicas de aerolevantamento,na

última'metade deste século, abriram um novo espaço para a detecÇão e anãì ise

de feições I ineares da superficie terrestre. A NASA estabeleceu, em 1965, o

Programa de Levantamento de Recursos Terrestres que incluiu as missões esPg

ciais da Gemini, Apolo, LANDSAT, e SKYLAB.

E bem conhecido que a mais significativa e maìs amplamente utiliza
da missão at6 o momento 6 a LANDSAT. E também reconhecido que o interesse em

estuc.los de lìneamentos aumentou rapidamente nas décadas mais recentes, em co
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nexão com o lançamento dos sat6l ites LANDSAT, tendo em vista o fato de que as

imagens espaciais aumentaram a capacìdade de reconhecer e ana'l isar a "trama es

trutural regionaì ", através da rãpida identificacão das direções domìnantes

das feições I ineares (Lee, Knepper & Sawatzky, 1974).

0 lançamento do primeiro LANDSAT ocorreu um ano ap6s a viabjl ização

comercial do sjstema SLAR, (Sideìooking airborne radar), desenvoìvìdo pela

Goodyear Aerospace Company e que foi utilizado no Brasil pelo Projeto RADAMBRA

SIL.

Apõs o lançamento do LANDSAT-1, em 23 de julho de 1972, muitos Seq
'logos se interessaram nos estudos de lineamentos com imagens LANDSAT, ocoffen
do diversos simpósios em 1973 e a publ icação de grande número.de artigos.A maìo

ria dos trabalhos tentou utilizar as informações geológicas existentes e/ou dg

dos geofisicos para identificar os lineamentos extraidos das imagens. En 1974,

realizou-se em Salt Lake City, USA, a primeira conferôncia de pesquisadores da

ãrea de geociências voltada inteiramente para a discussão de feições I ineares
gìobais, regionais e locais da superficie terrestre. Este conclave representou

um considerãvel avanço nos estudos de i ineamentos, pois muitos dos trabalhos
publica.dos contribuiram não apenas para os métodos analiticos, mas também pg

ra a interpretacão tectônica dos I ineamentos. 0 interesse em estudos de l inea

mentos parece ter decrescido a partìr de 1975, pois nos anos nrais recentes,pou

cos trabalhos foram publ icados e pouco progresso no assunto foi alcançado. 0s

trabalhos mais significativos desse periodo abordam, principaìmente,probllemas

relativos ã classificação de I ineamentos, sua análise e seu significado geoló

gico, os'quais passamos a discutir.

A) C la s s i.f ica ção dos Lìneamentos

As sugestões apresentadas sobre as classificaÇões de lineamentos fo
ram baseadas na sua provável orìgem, expressão e tamanho, Steffenson (1973);

cìassificou os lineamentos de acordo com cinco categorias: 1) limites rnorfo-l i
tolõgicos, correspondentes a contatos entre unidades estratigrãficas' regionais;
2) lineêmentos morfo-l itolõgicos, que seguem a tendência do acamamento; 3)tra
ços de faìhas, que marcam mais precisanrente a local ização das falhas ¡ã mapeg

das e assinaìam a presenÇa de possiveis falhas não indìcadas no mapa geoiõgì

co;4) zonasde fraturas, que aparecenì como um conjunto de ìineamentos parale

los incluindo juntas, falhas menores, diques e ìntersecção dos lineamentos das

categorias anteriores, em altos ângulos, e 5) ìndefìnidos, Isachsen et alii
(gl4) e Short (1974), fizeram uma classìfìcaÇão por critérios fotogeolõgìcos

O
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em: 1) feições I ineares paraleìas aos "trends" litolõgicos; 2) segmentos re
tos de canais de drenagem; 3) rios com vales retiìineos; 4)vales com rios mean

drantes; 5) lagos alongados e costas retìlineas; 6) alinhamento de crìstas;
7) bordas de altos topográficos ou alìnhamento de segmentos das mesmas; 8)alì
nhamentos de vegetação e limites de unidades de vegetação e,9) combindção de

dois ou mais dos itens acima. Kowal ik & Gold (1974), extraíram lineamentos de

imagens orbitais na Pensilvânia e os cìassificaram de acordo com o tipode fei
ções em: 1) alinhamento dos vales principaìs de rios com ãgua visivel; 2);.aìi
nhamentos de vales secundários com rios de água não visîvel , e 3) alinhamento
tonai. Cada um destes trôs tipos de lineamentos foi também associado a uma es

cala ordìnal em termos de grau de expressão: 1) feicões linearesmais facìlmen
te visiveis e melhor expressas; 2) feicões de expressão ìntermediária, e 3)fei
ções nrenos proemìnentes. Cardamone et aii i (lSll7 , classificaram os I ineamen

tos em: 1) lineamentos geolõgicos; 2) lineamentos hidrogrãficos; 3) I ineamen

tos morfolõgicos, e 4) indeterminados.

Lathram & Albert (1974), classificaram os I ineamentos de imagens or
bitais do Alaska com base na extensão: 10 a 200 km,200 a 1.000 km, e maiores

que 1.000 km. Wertz (1974) propôs uma ordem de magnitude de lineamentos da

Northern Cordillera, no Canadá: 1) ìineamentos continentais (2.000 kmde exten

são);2) lineamentos regionaìs (50 a 500 km), e 3) I ineamentos ìocaìs (5 a 50

km), Haman & Jurgens (1974) classificaram e denominaram I ineamentos nrenores

que 3,2 km de meso-fraturas e maiores que 3,2 km de macro-fraturas.

B) Anãl i se de Lineanrentos

Imagens LANDSAT ou imagens SLAR senrpre revelam numerosas feicões l_i

neares de vãrios comprimentos e de diversas direções. A extensão, djreção e ca

racteristicas dos lineamentos no terreno, bem como seú interrejacìonamento,são
itens de estudos analiticos geralmente bastante trabalhosos e quase sempre com

pl exos .

0s diagramas de roseta em fornras grãficas, circulares, semicìrcula
res ou de estreia indicando o número totôl ou a frequôncia ou o comprimento a

cumulados dos lineanrentos nas vãrias direÇões, são conrumente usados para reprã
sentar os "trends" de lineamentos de uma dada região (Lathran¡ etaìii, 1974;

Grigoryev .t ulii,, 1974; Reeves, 1974; Êl-Etr et alii" 1974; Babcock, 1974;

Kowalik et alii, 1974; tggenberger et alii, 1975; Rose et alii,1975;Cordanrone

et aiii, 1977). A partir desses diagramas as direções estruturais do¡ninantes

e quaisquer de suas variações, podem ser iclentificadas.
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Histogramas do número total ou do comprimento acumulado versus o azi
mute dos lineamentos, enì grãfìcos de barras ou curvas! são tambõm util izados

para identificar as direções estruturais dominantes na ãrea de estudo(Lathram

et alii, 1974; Reeves, 1974; El-Etr et alii, 19741 Johnson,1974;Gelneth,1974;

Bodechtel et aìii, 1974; Lamar et alii, 1974; Gedney et alii' 1974; Isachsen,

1974; Drahcvzal, 1974; 0'Leary et alii, 1975). Drahovzaì (,l974),construiu his
togramas para cada provincia tectônica para mostrar a variação dos "trends"es
truturais de provincia para província. Outra forma de anãl ise é a tabulacão.ttle

la, as principais caracteristicas dos grupos de.l ineamentos (número, direção,

comprinrento) em todas as áreas de estudo são tabuladas (Reeves , 1g74). De acor

do com o resultado da anãl ise dos diagramas ou hìstogramas, os principois g*
pos de Iineamentos podem ser jdentificados.

C) Signifìcado Geológico dos Lineamentos

Nas últimas décadas os geõ1ogos estudaram a natureza e a gônese dos
'l ineamentos e seus padrões na crosta temestre. tsses trabalhos indicaram que

os lineamentos estão presentes em toda a parte e constituem ìmportante eìemen

to da estrutura da crosta.

Isachsen et alii (1973 - 1974) fizeram uma comparaçãodos lìneamentos

obtidos em inagens do LANDSAT-1 com as estruturas de superfícìe em diferentes

regiões do Estado de Nova York e observaram que aìguns lìneamentos eram parg

lelos ãs direções das maiores falhas conhecìdas enquanto outros eram paralelos

a sistemas regionais de juntas. Gold et aìii (1973) demonstraram que na Pensil

vânia os grandes lineamentos (50 a algumas centenas de nlilhas) representavam

traços de falhas, enquanto os menores (t-S e S-SO milhas) foram inferìdos ca

mo sendo sistemas de juntas em sub-superfîcie. Cavelier et alii (1973),verifi

caram que falhas identificadas através de levantamentos aeromagnõticos, gravi

nétricos e em perfuraÇões na bacia sedimentar de Paris (Franca), também foram

identificadas em ìmagens MSS e algumas delas puderam também ser proìongadas a

través da extensão dos I ineamentos. Allen et alii, 1973, relataram que não sõ

um grande número de feìções geolõgicas conhecidas, mas também feicões circula
res e arqueadas desconhecidas, foram revelaclos por dados LANDSAT em trôs ãreas

do Missouri, as quais parecem refletir elementos estruturais de sub-superficie
profunda ou atitudes estruturais do embasamento pré-cambriano. . Goetz &

Bill ingsley (1973) demonstraram que estruturas regìonais bem mapeadas no Ari

zona Central eram claranrente reveladas como lineamentos em ìmagens de satét i
te. Gedney & Van Wormer (1973), relataram que traÇos de falhas regìonaìs no

Alaska exibiam-se como Iineamentos em imagens MSS. Bodechtel & Lammerer(1973)
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concluiram que houve um maior núnero de estruturas exibidas cOmo lineamentos

em imagens LANDSAT do que em qualquer mapa iá feito até então na região alpi
na, em escala comparãvel . Steffenson (1973) conseguiu que lineamentos identj

ficados em imagens LANDSAT coincidissem com anomalias aeromagnéticas I jneares

e narcassem uma significativa tendência da distrìbuição regionaì de depõsìtos

de urânìo, zinco e cobre. Withington et alìi (1973), consideraram que um ex

pressivo número de lineamentos identificados na regìão da planicie costeira a

tlântica poderia representar os traÇos superficiaìs de zonas de falhamentos.

Hoppin (1973) reconheceu que diversos I ineamentos observados em imagens LANDSAT

da regìão de soerguimento e de bacias em wyoming-Montana, estavam correlacio

nados com falhas bem conhecidas, zonas de cisalhamento, monocl inais e falhas

recém-mapeadas.

'Lamar & Merifield (1974a) estudaram os lineanlentos das Montanhas Pe

ninsulares (Caì ifórnia) em imagens SKYLAB e em imagens LANDSAT e confirmaram

em VerificaÇões de campo, que diversos lineamentos representavam falhas não ma

peadas anteriormente, e outros correspondiam a linhas de erosão ao longodedi

feções de foliação ou a contatos abruptos entre rochas do embasamento.Através

de investigacão de campo, Lamar & Merifield (lsZqc)" descobriram que a folia
ção em gnaìsses bandados era paraìe'la ao eixo do Henderson canyon, que por sua

vez exibia-se como um notãvel Iineanlento em imagens LANDSAT. Descobrjram que

não havia evidência de falhas ao longo do canyon, sendo portanto, o I ineamento

formado como resultado da erosão paralela ã fol iação' Scanvic (1974) concluiu

que I ineamentos extraidos de imagem LANDSAT do Maciço central Francôs perten

ciam a quatro grupos: 1) falhas conhecidas no campo; 2) extensão de falhas co

nhecidas; 3) fathas desconhecidas no campo, mas provadas por investìgaç9es gee

fîsicas, poÇos e outros mêtodos, e 4) falhas totaìmente desconhecìdas. Picke

ring & Jones (1974) demonstraram que os maiores falhamentos manifestanl-se co

mumente nos canais 5,6 e 7 do ll4SS sob a forma de ìineamentos topogrãficos ou

zonas de mudança brusca na'cobertura vegetal, Kowalik & Gold (1974) demonstra

ram que diversas faìhas mapeadas na Pensilvânia na escala 1:250.000 coincidem

com os lraÇos de lineamentos e que a grande maioria dos lineamentos mapeados,

têm origem estrutura'l incerta, ntas representa fraturamento expresso peìa mor

fologia de superfîcie, possivelmente resultantes de esforÇos planetãrios.

Dolivo-Dobrovol'sky et alii (1974) assìnalaram que o conteúdo geolõ

gico dos lineamentos revelados depende da resoluÇão das ìmagens obtidas.Em fo

tografìas de grande escala a maioria dos I ineamentos identificados correspon

dem a pequenas fissuras, com a diminuição da escala da fotografia! as pequenas
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fissuras se combinam para mostrarem-se como zonas de fissuras e faìhas. Linee

mentos correspondentes às gnandes falhas prevalecem em imagens orbitais. Eles

tambõm observaram que, na Eurásia, falhas cìrculares ("ring faults")margeando
blocos ovais observados em imagens, correspondem provavelmente. a antigas dìvi
sões (arqueanas) da crosta terrestre,

l4erifield & Lamar (1975) verificaram através de uma investigação de

camþo detaìhada nas Montanhas Peninsulares do sul da Catifórnia, que os vales

retos ou levemente curvos em terrenos do embasamento representavam ljneamentos

notãveis que havìam sido delineados prevìanente em imagens SKYLAB como faìhas
não mapeadas. Afonichev et alii (1976) ìnterpretaram imagens de satél ite do

Kazaquistão e Tien Shan obtidas de uma estaÇão orbital sovjética Salyut-1e de

monstraram que quatro ''trends" prìncipais de falhamentos (l ineamentos) foram

identificados: sublatitudinaì, sub-meridional , noroeste e nordeste, e ,também

falhas circuìares Iimitando grandes blocos.
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CAPITULO 5

CARACTERTSTICAS DAS TMAGENS LANDSAT (MSS E RBV) E DE RADAR

COM VISTAS À SUA UTILIZAÇÃO EM GEOLOGIA ESTRUTURAL

0 imageador muì tiespectral (MSS - Muì t ispectral Scanner) , as câmeras

de TV (RBV - Return Bean Vidicon) e o Radar de Visada Lateral (SLAR - Side

Looking Airborne Radar), são trôs dìferentes tipos de sensores capacitados pa

ra detectar a radiacão eìetromagnética refletida pela superfîcie terrestre,elr
faixas especîficas do espectro el etromagnét i co. Este sensores coletam informa

ções que poden ser apresentadas sob a forma de imagens. A extraÇão de informa

ções geolõgicas a partir de ìmagens LANDSAT (MSS e RBV) e de SLAR é ainda um

processo dedutivo e, desta maneira, a val idade da ìnterpretação dependerã da

experiência do geõlogo em deduzir informações geo'lõgìcas apropriadas a partir
das caracteristicas da superficie terrestre, do seu conhecimento sobre as for
mas pelas quais estas caracteristjcas são registradas nas ìmagens e de como me

lhor util izar tais imagens. A fim de que o geõìogo possa aìcançar um maior co

nhecimento de conlo utjlìzar a ìmagetn é prioritãrio que ele conheça com antece

dôncia as suas caracterîsticas pois nelas se basearão seus estudos geoìõgicos.

5.1 - Padrão'de Irxageamento do Satélite LANDSAT

0 programa "Earth Resources Technology Sateì lite (ERTS)", teve o seu

nome alterado para LANDSAT em 1975, de modo a enfatizar sua ãrea de interesse

prìnrordial , ou seja, os recursos da terra (NASA, 1976), e distingui-lo do pro

grama de satél ites oceanogrãficos denominado Seasat (Taranlk, 1977).

0s quatro prìmeiros satélites da série foram então denominados

LANDSAT 1,2,3 e 4, sendo os três primeiros equipados com os sistemas MSS e

RBV. As caracteristicas descritas abaixo são comuns a estes' Em iulho de 1982

a NASA colocou em õrbita o quarto satél ite com caracterîst.icas um tanto dife

rentes, cujos produtos não são, ainda, disponiveis.

5.1.1 -. Condições de Iluminação Repetitìvas

0s satélites da série LANDSAT cumprem uma õrbita sincrona com o soì,

o que significa que o horãr"io médio de tomada de dados a cada ponto ao longo

de uma õrbita permanecerã fixo, e todos os pontos a uma dada latitude terão o

mesmo horãrio nrédio de aquisiCã0, Esta configuração orbìtal assegura condìções

repetitivas de ìluminação, sob a qual o terreno é imageado. As imagens obtidas

em tais condições são especìalmente favorãveis ao estudo de Iìneamentos por que
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as feições topogrãficas são igualmente reaìçadas por sombreamento em imagens

adjacentes com iluminação igual e os ljneamentos podem ser traçados sem distor
ção. Em outras paìavras, a iluminação solar constante, para uma mesma õpoca do

ano, é muito útil para a montagem de mosaicos de'imagens adjacentes, permitin

do e facil itando o estudo de Iineatnentos em áreas ainda maiores

5.1.2 - VariaÇões na Iluminação Solar

As condições de horário e época do ano em que são adquirìdos os dg

dos de satãl ite são extremamente importantes. As condições de horário podem

ser traduzidas diietamente pela elevação solar, ou em outras palavras,pelo ân

gitlo de incidência solar (Figura 5.1). As condiÇões relatjvas ã êpoca do ano

envolvem o ângulo de iluminaÇão

ou elevação soiar e o azjnute do

sol, A topografia, e portanto al
guns aspectos geol õgicos podem

ser mais facilmente interpreta
dos quando o á'ngulo de iìumina

ção soìar for baixo. Não somen

te as caracteristicas mais sutil
do terreno são realçadas, como

também al gumas outras feições
(tais como vertentes lineares
com ânguìos de decl ividade ele

vado s ) são seletivamente reatça

das em função de sua orientação
(Sawatzky et alii, 1974).

I
I

Figura 5.1 - Ânguìo de elevaÇão solar.
(Fonte: NASA, 1976)

0 ângulo solär õtimo 6 funcão do relevo. No caso do Estado doRìode

Janeiro este ânguìo pode ser grosseirantente calculado através da utilização de

carta topográfjca na escala 1:400.000. Para um dado horãrio, tanto o azimute

como o ângulo de elevação variarão sazonalmente. 0 azimute solar varia também

com a latitude. No Rio de Janeiro, o azimute do sol está em torno de 45oem ju

nho e 95o em novembro. Obviamente diferentes direções de iluminaÇão solar de

terminam diferentes condições de ilunrinação das caracteristicas do terreno.E:

te relacionamento pode influenciar a anãl ise e interpretação das caracteristi
cas da paisagem do terrenon e particularmente, dos l ineamentos de relevo' No

caso dos satéi ites LANDSAT, com sua passagem fixada para um dado horãrì0, .a

única fornra de se variar o ângu1o de elevaÇão solar é através da obtencão de

inragens enr dife.rentes épocas durante o ano (Figura 5.2).
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Figura 5,2 - Variação do ângulo.solar em diferentes épocas

duiante o ano no Estado do Rìo de Janeiro'

como jã foi mencionado, os satél ites LANDSAT têm uma 6rbita que asse

gura condìções repetitivas de ilumjnação para cada cena imageada, o que entre

tanto não quer dizer que as condìções de ilumìnaÇão em uma órbita sejam con:

tantes para todas as passagens do LANDSAT durante o ano. Na regìão do Rio de

Janeiro os raios solares incidem sobre a superficie com ângulos próximos a 220

ern junho, e 50o em janeiro. Ao longo deuma única õrbita adquirida em iunho, o

ângulo de elevaÇão solar varia de 20o no Rio Grande do Sul até 45o na região

amazônica. 0 ângulo solar ótimo para a .anã1 ise das formas de relevo em terrenos

de topografia suave a moderada, é prõximo a 250. Enr regiões montanhosas as for

mas de relevo conro também a discriminação espectral dos alvos são mejhores ana

lisadas com dados adquirìdos com ângulos de elevacão solar maìs elevados, a

fim de se reduzir o efeito de sombreanento que impede a detecÇão de detalhes

da topografia. Portanto, na seleÇão da melhorimagem para uma ãrea de estudo

específ.ica, deve-se considerar cu idadosamente as reìaÇões entre latìtude do sa

tõ] ite, ânguìo de elevação solar e época do ano. Assìnt, as feições da superfi

cìe terrestre poderão ser sazonalnlente realçadas pelã varìação das condìções

de i luminação no decorrer do ano, e pelas próprias caracteristicas temporais

do solo, vegetação, umìdade, etc. Isto quer dizer que a interpretabil idade das

observações geolõgicas varia bastante de estaÇão para estação. Em outras pala

vras, as .imagens LANDSAT podem ser selecionadas para evidencìar diferentes as

pectos da "imutável 1ìtosfera" (Gregory et al ii , 1974)'

5.1,3 - Recobrimento Lateral da Cobertura 'LANDSAT

Devido ao fato que as trajetõrias orbitais do satéljte convergem nos

polos e dìvergenr no equador, a percentagem de recobrìmento lateral entre as

inagens de õrbitas adjacentes varia de 25% no Rio Grande do Suì , a 20% no Rio

de Janeiro e somente 14% nas reg iões equatorìaìs da Amazônia'
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Já foi dito, no capitulo anterior, que os Iineamentos são expressos

prìncìpaìmente pela topografia. onde ocoffe relevo suave, fraco reaìce por som

breamento, mas suficiente recobrimento lateral , a observação estereoscõpìca de

imagens LANDSAT ajacentes pode ser útil para a identificação das feições ìi
neares menos conspicuas,

5.2 - Caracteristicas das Imagens LANDSAT-MSS

5.?,1 - Bandas Espectra ì s

0 sistema MSS obtém simultaneamente dados da superficie terrestre em

djversas bandas espectrais, por meio de um sistema óptico adequado de inngea

mento, No caso dos LANDSAT 1 e 2 o sjstema de varredura operou em quatro ban

das espectrais na faixa de energia solar refletida (0,5 a 1,1 micrometros). 0

LANDSAT 3 possuiu, alõm dessas quatro bandaS, Uma outra que operou na região

do jnfravermelho termal , de 10,2 a 12,6 micrometros. Esse tipo de prodúto é

disponível apenas.para algumas áreas do Brasiì, entre as quais não se inclui

o Estado do Rio de Janeìro, e portanto, serã omitido da discussão.

As quatro bandas espectrais do LANDSAT são:

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 1,1

Ca nal
(cõdiso NASA)

Comorimento de 0nda
(mi crometros )

Região do Espectro

4

5

6

verde ( v i sível )

vermelho(vìsive'l )

i nfravermel ho
(invisivel )

i nfr"avermel ho
(invisivel )

A propr.iedade bãsica dos materiais da superfície terrestreé a de que

as vãrias classes de materiais refletem diferentes quantidades de radìação em

diferentes. comprimentos de onda ou intervalos de comprimentos de onda. A cober

tura vegetal reflete mais radiaÇão na faixa do verde que na vermelha, mas 19

flete muito mais no infravermelho, Diversos tipos de solos secos refletem me

nos luz no verde que no vermelho e mais no infravermelho, enquanto solos úti
dos rellêtem igualmente nas quatro bandas, embora com uma redução gradual do

canal 4 para o canal 7, devÍdo ãs propriedades de absorção de ãgua. consequen

temente, um terreno unifornìentente coberto por vegetação verde sempre exìbirã

Uma tonalidade escura no canal 5, visto que a cobertura verde reflete um mini

mo de radìação nesta t¡anda. 0 resultado 6 que neste canal não hã realçamento
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dos efeìtos de sombreamento, o que difìculta a caracterìzação da topografia e,

portanto, dos lineamentos. Ao contrãrìo, a cobertura vegetal reflete fortemen

te nos canais 6 e 7, contrastando fortemente com as áreas sob efeìtos de som

breamento, causado pelas formas topográficas do relevo' Por estas razões, em

regiões de relevo forte a moderado, como é o caso de grande parte do Èstado do

Rio de Janeiro, as ìmagens dos canaìs 6 e 7 do LANDSAT são as mais recomenda

das para a ìdentificação de lineamentos.

A qual idade da cena serã aìta quando a qualìdade da imagem é eleva

da e a quantidade de interferência atmosférica 6 baixa. Mesmo na ausência de

tais elementos, a transmissão atntosférica pode varìar sìgnificatìvamente, 19

duzindo a quantìdade de informaÇão contida na cena.. 0 efeito da transmissão

atmosfér'ica sobre a interpretabìììdade geol 69ica õ difícil de precisar,tornan

do-se necessãrio examinar várìas inragens para uma ;seìeção posterìor. A trans

missão atmosférica 6 diferente para cada canal . Com base na expeniência, pode

-se admitir que no canal 7 a transmìssão 6 excelente, no canal 6 é boa, no ca

nal 5 é razoável , enocanal 4 é mã. Por exemplo' a brunla atmosférica absorve

mais luz verde que vermelha ou ìnfravernlelha, fazendo com que as'imagens no ca

na1 4 sempre tenham uma aparôncia embaÇada, reduzindo uma grande quantidade de

informaÇões sobre a cena.

Vô-se assim que devìdo ãs diferentes caracterîsticas dos materiais

da superfîcie terrestre, quando observados em diferentes bandas do espectro

eletromagnético, a sêleÇão e o exame de imagens são prionitãrìos no programa

de estudos geolõgicos de uma determinada região.

5.2.2 - Resolução da Imagem

A resolução se refere a um critõrio fotográfìco de aval iação da qua

I idade da imagem, relacjonada ao ntinilno espaÇamento distìnguiveì entre barras

iom um arranjo especîfìco. 0 ternro é derivado de um critérìo õptìco que define

o quanto duas fontes de 1uz pontuais podem estar próxìmas entre si e ainda se

rem individualmente di stingu idas.

' A resolução do sistema MSS é baixa por causa da grande altjtude em

que. opera, gerando um campo de vìsada jnstantâneo (IFOV, tanrbém chamado elemen

to de resolução no terreno, elemento da imagem ou pixe'l ) de 79 x 79 mnosolo,

ou seja, quase o tamanho de um campo de futebol . A detecção das feições terres

tres pelo MSS depende acima de tudo: 1) do tamanho dessas feìções i 2) de haver

suficiente reflectância (ou brilho) do alvo e 3) da d'iferenÇa ias caracterîsti
cas espectrais entre as feições ìmageadas e sua vizinhanÇa (fundo ou
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. "background"). Como regra, pode-se considerar que as feições terrestres podem

ser detectadas se suas dinrensões forem ìguais ou maiores que a cobertura do

IFOV no terreno e suas reflectâncias forenr maiores ou muito menores, queasda

sua vizinhança numa determinada banda espectrai. Entretanto, exìstem as exce

ções representadas pelas feições menores que.o IFOV mas que, por apresentarem

extraordinaniamente alta reflectância em relação ã sua vizinhança, podem tam

bém ser detectadas, Em outras puìuu.ur, um alvo altamente refletor contra ut
fundo escuro, como por exempìo uma estrada que corta uma região de grande cg

bertura vegetal ,é claranente detectãveì no canal 5 do MSS embora possa ter lar
gura muito inferior ã resolução do sistema. De qualquer forma, o alto contras

te é um fator decisivo, e um alvo claro contra um fundo escuro será maìs fg
cìlmente identificãvet que um alvo escuro contra um fundo claro.

O grau de expressão das feições topogrãficas nas ìmagens depende ape

nas do realce de relevo por sombreamento mencionado anteriormente, e que é re
suìtante da fraca ou nula i luminação das encostas pr otegidas da incidêncìa so

ìar e, portanto, com baixa ou nula reflectância. Se tanto o decl ive iluminado
quanto o lado sombreado de uma mesma feiÇão topogrãfica' estiveram contidos num

único IFOV, então essa feição não serã detectada porque toda a energia poreia
refletida será integradu p.ìor sensores do MSS em um sõ pixel . Por isso, em

consequôncia da baixa resoluÇão e gnande coberiura das imagens LANDSAT-MSS, o

excesso. de detalhes topogrãficos serã nrinimìzado e as feições topogrãficas prìn
cìpaìs mostrar-se-ão com mais clareza que nas fotos aéreas convencionaìs,

5.3 - Caracteristicas das Imagens LANDSAT-RBV

Em virtude de problemas com o sistenìa de registro dos dados no saté

1ité, poucos'dados RBV são disponíveis ou têrn sido util izados na investìgação

da superficie da terra. Para o LANDSAT 3, a resolução do RBV foi aumentada de

B0 para 30 m, e a largura da banda linìca passou a ser de 0,505 a 0.750 micro

metros, A resolução espacìer1 do RBV foi melhorada peìa dupl ìcação da distâncìa
focal do sistenra õptìco. Isto reduziu a cobertura a 1/4 da ãrea de recobrimen

to de uma imagem MSS.

Devido a estas caracteristicas prõprìas do RBV, bastante diferentes
das do MSS, os aspectos das feiÇões terrestres nas imagens desses dois senso

res podem ser comparados conforme o que se segue:

- A ìmagem RBV ó senrelhante ã imagem MSS no canal 5, mas apresenta melhor

resoluÇão espacial.
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- Em ãreas cobertas por vegetação densa, as imagens MSS dos canais 6 e 7

são melhores que as imagens RBV para anál ise topogrãfica, porque,

a vegetação tem baìxa reflectâncìa no visivel , exibindo unla tonal idade

escura uniforme, Com isso, o efeito de sombreamento é mascarado e não

hã o realçamento das feições topogrãficas. Ao contrãrio, em áreas de

pouca cobertura vegetal , as imagens RBV fornecem maiores detalhes so

bre a topografia do que as ìmagens MSS dos canaìs 5,6 e 7; devido ã

sua melhor resolução esPacial .

- Outras características, ta'is como a deìimitação de massas de ãgua, são

. nelhor reaìçadas nos canais 6 e 7 do MSS do que nas imagens RBV. Estra

das e áreas urbanas são facilmente observadas nas inagens RBV, não o

sendo, entretanto, nos canais 6 e 7 do MSS.

5.4 - Caracteristicas das Imagens SLAR

0 radar de vìsada lateral (SLAR) é um sistema imageador ativo, ou se

ja, ele possui sua próprìa fonte de iluminação ou de radiaÇão eletromagnética,

e registra as características de difusão de microondas pelos materiaìs da su

perficie da Terra, sob a forma de imagem. Na regìão das microondas, três ban

das ou intervalos espectrais são util izados para sistemas SLAR. tssas bandas

são denominadas L, X e K, e correspondem a comprìmentos de onda,respectivamen

te, de 15-30 cn,2,4-3,8 cm e 0,8-1,1cm,

A justificativa principaì para o desenvolvimento de um.intageador ati
vo de microondas foi a frequente cobertura de nuvens, que constituem um obstã

culo para os levantamentos com fotografias aéreas. Todo o territõrio brasilei
ro foi levantado, através do Pr ojeto RADAMBRASIL, com o sistema GEMS da Good

year, operando na banda X. A fjm de se conseguir uma maior compreensãode conlo

as fe.iÇões da superfic ie da terra aparecem numa imagem de SLAR, e conto melhor

utilizã-la, torna-se necessãrio conhecer algumas de suas caracteristìcas, dìs

cuti das a segu ir,

5.4.1 - Fatores Fundamentais que afetam o Sinal de Retorno do Terreno

0 sistema de radar baseia-se no fato de que a energia em microondas

propaga-se atravõs de um meio até atingir a terra. Quando isso ocorre, parte

da energia pode ser refietida de volta para o sistenta" e reg istrada. Aenergia

refletida pela superficie depende basicanrente da rugosidade superfìcia1 do ter
reno (nricroreìevo ou textura) e da geometria da superficìe do terreno enl rela

cão ã iluminaÇão (macrorelevo ou topograf ia). A rugosidade superficial é medi

di em relaÇão ao comprimento de onda utilizado, e portanto, depende do siste
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ma utilizado. A rugosidade de uma- superficìe é determinada pelas suas feições

texturaìs, tais como fragmentos de rocha ou folhas qUe a recobrem, envolvendo

também o espaçamento entre essas pequenas feições. EIa é distjnta do relevo to

pogrãfico formado por grandes feiÇões (vales e montanhas), que é deterninado

peìa geometria da superfîcie' em relação ao ângulo de iìuminação do radar (Fi

gura 5.3).

Fiqura 5,3 - Geometria da superficie: parte
fróntal da elevação (montanha) provoca pron
to retorno do sjnaì, que no filme ìnragem tã
rá uma tonal idade clara; por trãs da elevã
ção ocorrerá o efeito de sombreamento, cor
respondente a sìnais de baìxa ampl ìtude.
(Fonte: Arnaral , 1982 )

Quando a superfície é lisa, ela reflete toda a energ ia de radar in
cidente com um ânguìo de reflexão iguaì e oposto ao ângulo de incidêncìa ou se

ja, nada retorna ao sistema, e portanto, aparecerã tra inagem um tom escuro.

Quando a rsuperificie deixa de ser lisa, ela refletirã uma porção de energia in

cidente e espalharã difusarnente outra parte, que retorna ao sistema,sendo que,

neste caso, o terreno serã imageado (Fìgura 5.4 e 5.5)'

ErcÀ Ìô do cln¡Â

Fìgura 5.4 - RepresentaÇão hipot6ùica de uma faixa
de terreno e a forma de retorno do pu1 so a,antena '
enr funÇão dos diferentes ntateriais que estão sendo
inrageados e suas posições relatjvas a frente da on
da äo pulso. A fränte da nlontanha voltada diretameñ
te parä a antena provoca forte retorno do pulso' O

seu'lado oposto não é atingìdo por nenhum pulso,mo
tivo porque aparece escuro na imagem. A vegetaçao
pouco vigorosa tem um retorno medio do pul so porqug
äla tem ãìversas formas e orientações, o alvo metã
lico retorna forte o pulso, em função de sua formã
e propriedades dieìétiicas (Fonte: Amarai, 1982) ,

JUperflcJe rugos!

Figura 5.5 - Conrp o rtamen
to de re-irradìacão do sT
nal de radar, etn funçãõ
das variaÇões de rugosìda
de do terreno.
(Fonte: Annral , 1982 ) .

t'€
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5.4.2 - 0 Sistema GEMS da GoodYear

A antena do sistema GEMS da Goodyear opera em um dos ladosdoavìã0,

para manter a mesma direção da iluminação. A largura da faixa ìmageada no ter

reno. é em torno de 37 km e a resolução espaciaì, longìtudinaì e transversal ,

especificada pelo fornecedor; é de 15 m. 0 sistenta de antena transmite e rece

be radiação polarizada horizontalntente. 0s ângulos de depressão.são 150 e 50o

respect.ivamente para as porções distais("far range")e proxìntais("near range")

da faixa imageada (vide Figura 5.6),e a imagem finaì é produzìda na escala

1 :400.000. As faixas ("strips") de imagens foranl montadas para conìpor mosaicos

nas escalas 1:250.000, no formato padrão de lo x 1030'. Para aìgumas faixas o

recobrimento foi feito com a superposição a fim de se obter estereoscopia'

Fiqura 5.6 - Sistema SLAR: (A)Co
beËtura no terreno; (B) largurã
da faixa no terreno e resPecti
vos ânqulos de incidência desdã
depresðão proxìma1 (near range )

até depressão distal (far range);
(c) eieitos da decl ividade do

ieireno sobre os ângulos de in
cidência,
(Fonte: De1'lwi ng , 1969).

5.4.3 - Angulo de Incidõncia

0 ângulo de incidôncia (I), é o ânguìo fornrado pe.lo fe.ixe de radia

ção .incidente do radar e a perpendìcular ã superfícìe da teffa no ponto de in

cìdôncia. 0 ângulo de depressão (D), õ o ânguìo entre o feixe de radiação ìn

cìdente e a horizontal , 0s parânretros geométricos de imagem de radar são tais

que ao longo da largura da faixa ìnrageada, da posição proxintaì ã porcão dis

l-- r-orcum do ro¡xo ho l.r"¡o -lÞ;¡¡ñol oittcl
lr,¡co. rono.l lror Ñnco)
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tal , (Figura 5.6-A) hã uma contínua mudanÇa no ângulo de incidôncia (Figura

s.6-B).

Se as vertentes se orientam em direÇão ao radar (Figura 5.6-C-2), o

ângulo de incidência diminuì com o aumento da decl ividade da vertente até atin
gir zero e o reiultado é uma incidência vertical comummãximo de reìrradìação.

Ao contrãrìo, se as vertentes são orìentadas na direção oposta ao radar (Figu

ra 5.6-C-3), o ângulo de incidência au¡renta com o aumento da decl ividade da

vertente, a um ponto enr que hã unl máximo de sombreamento.

Por outro lad'0, devìdo ã continua mudança no ângulo de ìncidência,

transversalmente ã direção da linha de vô0, uma ãrea homogeneantente rugosa se

rá imageada .oro fou.o rugosa na porção inicial do imageamento e como extrema

mente rugosa na porção distal da faixa de imageamento. tsta é uma caracteris
tica da imagem de radar nruito importante para a interpretaÇão geoìõgica.

5,4.4 - Irregul ari dade s'da Imagem

0 pulso de radar propaga-se segundo uma frente esfõrica, o que faz
con que o cunre de uma nlontanha produza um sinal de retorno avanÇado em relação

ã sua ba.se (Figura 5.7), resultando num deslocamento de seu pico em direcão ã

origem do pul so (porção proxima'l ). tste deslocamento é chamado "layover", e po

de determinar uma redução nas dimensões reajs da montanha, ou uma aparêncìa in

cl jnada para a direção da porção proximaì. Este tìpo de clistorÇão de intagent

sempre existe em reg iões montanhosas, sendo necessãrio nluito cuidado quando da

anãl i se geomorfoì õg i ca.

Uma irregularidade muito comLIm ã porção proximal da ìmagem, é um pa

drã0. de faixas claras, paralelas ã direcão do vôo, que são chamadas de "side-

loúe bandìng". As mais pronunciadas dessas faixas são facilmente examinadas,

mas as faixas mais sutîs podem confundir-se conr as vercladeiras característìcas
do terreno, levando ã necessidade de muito cuìdado na interpretaÇão dos dados.

F igura 5.7 "Layover" na imagem SLAR.
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5.4.5 - Sombreamento de Radar

As sombras usualmente presentes em fotografias aéreas são função da

posição da câmera e do Sol .0s sistemas de radar possuem sua pr6pria fonte de

iluminação, e a sombra 6 produzida sempre no ìado oposto da feicão do terreno
enr relação ao sistenra de ìmageamento. A energìa radiante não passa através do

relevo, e as áreas sombreadas são produzidas nas vertentes fora do alcance da

radiação. Em imagens de radar, terrenos imageados a ânguìos de incidência com

parativamente baixos (ângulo de depressão proximal é 500, e de depressão di!
tal é 150 - RADAMBRASIL), produzem sombras anáìogas ãs formadas enrimagens MSS

e RBV do LANDSAT, ìmageadas com baixos ânguìos de elevação solar na estação de

inverno. As sombras das feições topogrãfìcas de ìgual aìtitude,'sendo obsenva

das da porção proxinal até a porção distaì, aumentarão com o ângulo de jncidên

cia (ânguìo de depressão diminui), ou seja, uma fejÇáo do terreno qu..ur.u *
tenso sombreamento na porção dista'ì , pode ser totalmente iluminada na porção

proxìma1 (Figura 5.8).

Figura 5.8 - Caracteristicas de sonlbrea
mento dos sistemas imageadores SLAR.

.' (Þ <@ l@tíW

5.4.6'- Mosaicos de SLAR

0s mosaicos preparados a partir de faixas paraleìas de imagens de ra

dar, fornecem val ioso recobrimento regional . Mosa icos de boa qualidade, reque

iem que o recobrimento de cada faixa adjacente seja controlado, e que a guan

tìdade e djreção das sombras seja a mesma para cada faixa. 0s mosaìcos do sis
terna SLAR fornecidos pelo RADAMBRASIL, na escala 1:250.000 con un for¡rato de

aprox ima darnen te 164 x 120 km de cobertura no terreno estão disponíveis para es

tudos geoì óg i cos regìonais

ã

. 4oP 5cP
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5.5 - Comparação entre imagens LANDSAT e SLAR

A Tabela 5,1 sumaria as principais caracteristicasde cada sìstema.

TABELA 5,1

COMPARAÇÃO ENTRE IMAGENS LANDSAT E SLAR

tarDs¡i SLAN

^nsulo 
de ilmlnr(ãó

¡.iJuìo de cìcvùção so!¡. con3tÀñ1. ¡o
lonlo d! inlroi f¡ctìldàde Pòrr òní

¡¡ruìo ¡rc dc¡rcli¡o do Pnl,\n v¡¡í. ¿o lonro
dù ìlnhö ftànsvaß!i ¡- dl¡Êção dc vöo, c¡u
<Àñ¡^ ditrñr.iô rñ ralrv.

C.d! fMgd rccóbrc 105 ¡ 105 rñ, ñô r¡1¡!! dc ln¡lc¡t ¡ecohro dé¡¿ñàr dê tr3.,
dè l¡r9ùr¡. ¡or ccnlenð! dc Lrs. dc conpr-!.

trcàlù! Þ¿quc¡à, ¡ rñdtùs.

ccaotuçio no tc.¡rño t9 x tt net.c, Põ50ìvç;o no torc¡o ì6 t ì6 n¿trós (rist.
¡ù St¡n do R^n¡l!3ll¡SlL).

Rcaulà¡ ¡o loñ9o d¡ ift¡gd ¡lgoNs yô¡c5 ld¡ruì¡. r¿ r,orçð-o ñ¿¡r-rô¡
9c, ¿cvl¿Ò;r'r¿¡r¿3 dL ì!r D¡rÀlcl.i.

PDrçõ.t do yislyel . do l.fr¡vqdìho torçõca dôs r¡lxù3 dc nicrôondàl (g¡nd. f,
3,2 ch. ).

PÀs!lvo - !!jélto;s .o¡dlcõc! de llù
n(ñrç¡o e .oñdl(ñ$ .þosrÉ.lc.r, ^tlvô. 

tlunl.¡ç¡o lidc¡cñ¿cntc c.ondlçôe3
Àttu!lõrl(¡3 Douco 1¡rlucncl;vcis.

)lreç¡o d! ¡dgo¡ñcnto ^t 
l.lcòca tcolótl.ù5 Þod.ù se¡ rc¡l-

çðdÀs ou .tèiu¡d¡r .onrore 03 ¡r4ù-
l03 de.ìcv¡!¡ô eo)àr c r¡lrulô,

r5 rclçõcs g.olõOlc!! tr¡ñ!vc.iÀle ¡ llñhð
dc ño n;o ,;o d.tectùdit,

¡¡t¡ dltc.lnl¡!ç¡ô.tcÉctrr¡ dor ¡ì
vos. dcyldo ¡ gióôde .s.¡lt dc nÍvcl3
dc cln¿à. O.t¿.Ç;o. d. lrnc¡ncnl., ncr

0l!crlñlràç;o dor ¡¡vos po. rcus <oñt.Àstc!
tcn!13 lbrl¡hol ¡ nfñtñÀ. lnòecn <ontas .cl
.! de 4 ¡lvelr dc cln¡ù.

Ocvldo ¡ rcpctlr'llld¡dc d. l¡À9e!d¡.
to. oi ¡lvor podÛ¡o rcr invoitlg¿dot
q!¡ndo !n.(5eñtdroo rcìlìor rc¡ì¿. .i
func¡o dr ipóc¡ do ¿ro.

5ó õ ùosrivel 3c rÈ rcpell¡ o levantÀnêrto

l¡ãìlse 6 coñrutàdo¡.

cþrìo!lçõar colorld¿r. rcrlç¡i$nto .
¡rrptlÀç¡o dê c¡cÀlú ¿t.¡v¿! ¿ot d¡cot

9rÀv¡dos 6 fltat Ccl. !io ricll¡c^1.
t..tàdôr h .ØÞ lôco..r,

nlriculd¡¿cs o¡r¡ trdr¡ncnto ou ¡n;liec.9-
tF¡llc. dc ¡cur d¡d03.

hù9.¡i rultlerr,r((r¿ì! .ñ 4 dilcrtl-
t.e bù4d!r GiÞc(1.¡i!, do vjsurl .0

(tr¡ únl(. br¡dù da tn¡gcù'¡.|o,
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CAPÍTULO 6

SENSORIAMENTO RTMOTO EM GEOLOGIA E INTERPRETAÇÃO DT IMAGENS

uma das defìnições mais clássicas de sensoriamento remoto é aqueìa

contida no Manual de Sensoriamento Remoto (Reeves et aìii, 1975): a quantifi

cação ou aquis.icão de informações sobre alguma propriedade de um obieto ou fe

nônreno, por meìo de instrumento e sensores que não se encontram em contato fi
,i.o o, intimo com o objeto ou fenômeno estudado. Por razões prãtìcas essa dg

finicão se restrìnge aos dados coletados nos comprìmentos de onda entre o ul

trav.ioleta e as ondas de rãdio. Geralrnente, estes.dados são codificados sot¡ a

forma de ìmagens,

A .interpretação 6 definida como o ato de examinar as ìmagens com o

propõsito de identjficar os objetos e concluir sobre seu signìficado.0s intér

pretes,estudan os dados de sensoriamento remoto e procuram' por meìo de proces

sos lóg.icos e dedutivos, detectar, ìdentìfìcar, analisar, medìr e aval iar o

significado dos elententos da cena, seus padrões e suas reìaÇões espaciais. A

interpretação de imagens inicia-se con a detecÇão e identificação dos objetos

mais importantes, os quaìs são então analisados e medidos e a seguìr são efe

tuadas consideraÇões sobre eies, com relaÇão aos objetìvos do estudo'

0s dados dos satél ites LANDSAT podem representar as variações espec

trais, espacìaìs e temporais da super"fîcie terrestre. Esses dados, recel¡ìdos

pelas estações terrestres de rastreamento, são processaclos no laboratório e

apresentados sob a forma de produtos fotogrãficos ou'fjtas dìgìtaìs compatíveis

com computador, para as vãrias bandas espectrais' Por causa da pequena escala,

ba.ixa reso'l ução espaciaì e amplo recobrìmento, as imagens LANDSAT, são dìferen

tes das fotos aéreas convencionaìs, de modo que torna-Se necessária uma certa

reorientaÇão dos processos de foto ì n terpretação e uma famjl iarìzaÇão conl as

'irnag en s orbitais.

uma .imagem LANDSAT de prìmeìra oeração, copiada em filme fotogrãfi

co de iO mm, tem escala de l:3.369,000, podendo ser ampl ìada para cópìas emes

calas 1:1.000.000 até 1:250.000. A área coberta no terreno por uma únìca ima

gem é de 34.225 knz, o que representa un forte contraste corn a dimensão das

ãreas cobertas pelas fotografìas a6reas, que não uìtrapassarn poucas centenas

de quilômetros quadrados. Consequentemente, as observaÇões devem ser ajustadas

à grande dìferença de escala exibida pelas imagens obtidas, nas quaìs' por

äxemplo, pode estar contido todo um sistenta de drenagent, enquanto nas fotos
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a6reas apenas partes restritas dessa drenagem são observadas. Essas observa

ções são igualrnente vái idas quando se compara i*ug"n, de radar com fotog;
f ias .aõreas .

0bviamente, tais imagens adquirem caracteristìcas piõprìas, muito im

portantes na nredida em que podem ìnfluenciar a interpretação, em razão de suas

resoluÇões, detectabìl ìdade, distorçã0, bandas espectrais, condições de ilumi
naÇão, etc., como visto no Capitulo 5. Porém, independentemente destas. ,rul
particularidades as imagens somente serão proveìtosas se os dados queelas con

tôm, propiciarem info.rmaÇões sobre os tipos l itoìógicos e estruturas geolõgi

cas, como os que podem ser obtidos com as fotos aéreas convencìona iò.Entretan
to, deve-se atentar para a compatibil ìdade entre o tamanho dos fenômenos que

se quer observar e a escala das inragens.

6.1 - Sensoriamento Remoto em Geologia

Por muitos anos, desde a aquisìção da primeìra fotografia aérea em

1859, os geõìogos têm usado fotos aéreas em seus trabalhos e esta prãtìca de

sensoriamento remoto, conhecida como "fotogeoìogia", tem propicìado sìgnìfica
tivas contribuicões a- geocìônc ias e pnincìpaìmente ao mapeamento geol69ico

(Allum, 1966; Newton, 1971).

A partir da 24 Guerra Mundial surg iram os sensores não-fotogrãfìcos,

ou seja, os sensores imageadores, que pelas suas ìnovações passaram a desper

tar novos interesses e novas potencialidades de apl icação, ìmageando a terra
a partir de grandes altjtudes.

0 ìeque de observação dos geóìogos estendeu-se rapidamente aos domi

nios do ìnfravermelho ternral e microondas, trazendo informações tão interessan

tes que fizeranr dos geólogos os usuãrios maìs frequentes das técnicas de aa!

soriamento remoto, tm consequôncia do rãpido desenvolvimento da aviação, comu

nicação, sensores e pnocessamento de dados, nas últimas décadas, o sensorianten

to remoto foi grandemente ampliado em suas possìbi1ìdades, como consequência

do aprofunclamento do conhecìmento entre as interações da energia eletromagné

tica conr o alvo, nos três seguintes aspectos bãsicos:

- Aspectos Espectrais - A dìstribuiÇão espectral da energia refletida pe

los materia'is da superficie da terra (ãgua, rocha,solo,vegetação,etc. )

depende grandemente da composìção molecular dos ntateriais ou mais dire
tamente, das ìnterações processadas nos niveis atômìcos e moleculares'

' Consequentenrente, diferentes materìais tendem a apresentar diferentes

"assinaturas espectrais" que atualnrente podern ser bem anaì isadas pelos



.51

' sistenìas de inageanìento multiespectrais, As imagens nas suas diferentes
bandas espectraìs servem, portanto, para enfatizar os contrastes -entre

a radiação proveniente de diferentes nrateriaìs, codifìcando-os sob a

fornra de varìações tonais.

- Aspectos Espaciais - Referem-se ãs reguìaridades na varìação de tons de

cinra numa inragem. Eles pernritenr o reconhecimento das formas geonrórfi

cas, padrões e texturas e são apì icávejs à ìnterpretação de morfoestru

turas e I ineamentos estruturais. 0 realce das variações topográFìcas nu

. . ma inragem depende fortemente das direções de imageamento e ângulo de

iluminação, Apesar de normalmente se efetuar sensoriamento renroto orbi
tal com os sensores apontando ¡ìara a vertical , há ocasiões em que mais

infornração poderia ser obtida de uma área se o sensor vìsualìzasse o

terreno enr duas ou mais direções obliquas. Isto tornou-se possivel rg
centernente, con o desenvolvimento das cá.maras CCD ("charge coupled

devìce") que inclus'ive poderão gerar ìmagens estereoscõpìcas. Um exem

p1o dísto pode ser observado pela. comparação entre as Figuras 6.13 e

6.16, i nde pende n temente da escal a.

- Aspectos Temporais - As fe ições do terreno mudam seus aspectos durante

o ano, por causa das variações sazona is do c'l jma, vegetação e ilumina

ção soìar ( jnc'luindo azimute e ângulo de elevaÇão do Sol). Deste modo,

uma anãlise comparatìva de uma série de imagens tomadas em diferentes
épocas poderã fornecer informaÇões adicionaìs, tanto com respeito ã dis
criminaÇão dos tipos de rochas quanto à detecÇão de lineamentos estru
turais, A confrontação das F.iguras 6.4,6.6 e 6.8 fornece um exempìo de

. visual izaÇão de I ineamentos estruturais sob diferentes condições de ì1u

minaÇão sol ar.

6.2 - Elementos da Imagenr

0s procedimentos usados na interpretação de fotos aéreas convencio

nais sâo igualnrente ap1 icãveìs ãs imagens LANDSAT ou SLAR. Ray (1960) .onrid"
rou a. interpretação geolõgjca de fotos aéreas como um processo conl duas etapas;,

Ele afirmou que a primeira etapa inclui a coleta de dados e a ìdentificação e

medida das feições nas fotografias. A identificação das feìções é feita atra
vés do reconhecimento dos elementos da imagenr, ou seia, das tex tu ra s , pa drõe s ,

sombras, tons, formas, tamanhos e contexto. 0 que define cada uma destas prs

priedades ou elementos é a chave da interpretação fotogeológica.
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' Textura 6 definida como o aspecto exibido por uma combinação de fei
ções do terueno muito pequenas para serem individual izadas e que, portanto,
são representadas por variações de tonal idade. Assim sendo, a resolução eaes
cala de uma ìmagem tâm grande ìmportância sobre a textura. A ìmpressão visuaî
de rugosidade ou de suavidade criada por grupos de feiÇões do terreno, é unra

valiosa chave para a interpretação geolõoica.

Cobertura vegetal , drenagem e topografia, observados em imagens,fre
quentemente exìbem arranjos, Esses.arranjos espacìais apresentados enr ìrnagens

são referidos conro sendo padrões, e são tamb6m especiaìmente significativos na

interpretação geol 69i ca

Sombra é o obscurecimento de unra ãrea da qual a radiação el etromagné

tica foi excluida peìa interposicão do reìevo. Em imagens SLAR, unr termo anã

logo - sombreamento por radar - é sempre usado, e ìndica uma ãrea em que não

hã o retorno do sinal . As sombras realçam a topografia e, por isso,constituem
uma val iosa propriedade para a interpretação das estruturas geoìógìcas.

Tonalidade 6 a variação de cinza do branco ao preto em imagens, e re
presenta a quantidade de radìação eletromagnética refletida por um objeto do

terueno. Como a quairtidade relativa de radiação eletromagnétìca refletida pg

los objetos do terreno varia com o comprìmento de onda, o contraste tonal en

tre objetos dependerá da porção do êspectro util izada para ìmageamento. Um tra

ço de fatha na super.ficie terrestre pode ser marcado por mudança de tona.1 idade

ao longo de uma I inha reta ou suavemente encurvada, Diferentes unidades I itq
1õgicas, cones aluviais, derrames de lavas, corpos intrusìvos e nruitas outras

feições geol69icas são normalmente identificadas, pelo menos em parte, pelas

diferenças relat ivas de tons.

A forma, como un crjtêrio para interpretação geol69icar tem signifi
cância somente em seu sentido mais amp1o, que envolve expressão topográfica ou

relevo, Neste aspecto, pode ser útil na identificação de feições geol69ìcas em

certas áreas. Por exenrpì0, as depressões topogrãfìcas retilineas podem ser ex

pressões de falhas, enquanto que diques intrusivos são normalmente expressos

por e'levações retilineas. Entretanto, como expressão espaciaì, a fornra 6 de

pouca importância, visto que a natureza pode reveìar a mesrìa feição geolõgìca

em um número infinito de diferentes formas.

0 tanranho 6 considerado na interpretação geol69ica em reìação ao conr

primento da.s falhas, dobras e I ineamentos, magnitude do rejeìto ao longo das
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faìhas, dimensão de unidades f itolõgicas e outras medidas, as quaìs podem ser

diretanrenté relacionadas ã expressão topogrãfica.

Contexto refere-se ã relação existente entre uma dada feição e ou

tras feições que lhe estão associadas. Por exempìo, a identificação de uma s6

rìe de depressões topográficas retilineas como uma zona de falhas tnanscorren

tes de ìmportância regional é possível devido ã presenÇa de Iìneamentos topo

gráficos assocìados e rochas que são cortadas por eles. Esta relação de contex

to ê inrportante porque unr único fator pode não ser diagn6stico para a identjfi
cação de uma dada fe ição.

A segunda etapa envolve os processos mentais de dedução e induÇão a

respeito destes elernentos, em termos do signìficadb geoìõgìco que transmitem.

Decifrar a mensagem contida ent cada elemento, sobre os fatores que condìcìona

ram sua onigem; é a essência da fotointerpretaÇão, 0 conhecimento do fotointér
prete acerca dos meios de coleta dos dados (sensorianlento), sua experìência de

como a propriedade medida 'interage con o mecanjsmo de detecÇão! e seus conhe

cimentos geoìõgicos definirão a qual idade dos resultados. Do especial ista ;
sensorianrento remoto é esperado ntelhor desempenho nas duas prinreiras.

6,3 - Crit6rios para Extraç{o de Lineamentos

0s critérios utilizados para a ìdentìficação de feições geolõgìcas

são cumbinações de ele¡tentos da intagent. Especifìcamente, para o reconh'ecimento

e extração de I ineanrentos, os critérios serão as expressões dos elementos to
pográficos retilineos do relevo, tais cotno: linhas ou segmentos de ur.u.purl
al ìnhamentos de cristas, vales e trechos de rios; ìagos ou lìnhas de costa a

longados; depressões alongadas (doljnas). outros lineanentos são identificados
através de feìções Iineares separando terrenos com diferentes texturas e fei
ções tonais lìneares (causadas por al ìnhamentos de vegetação ou linhas com di

ferenças na umidade do solo),

Esses elementos são quase sempre controlados estruturalmente. Fratu

ras ou zonas de fratura (incluindo falhas, zonas de falha, zonas de cisalhamen

úo e juntas) na crosta terrestre, afetam de vãrias formas a topografia ou as

feições clo terreno, Hã exemplos ent que falhas podem produzir escarpamento em

rochas de unl nìesmo tìpo, por deslocamento vertical de b1 ocos, ou colocar num

¡resmo nível , por deslocamento horizontal , rochas diferentes que sofrerão ero

são dìferencial e consequente formaÇão de escarpas ao longo do falhamento' As

fraturas ou zonas de fratura contro'lam a distrìbuìção I inear da vegetação e do

fluxo de água subterrânea; nas rochas homogêneas são comuns zonas dc fraca re
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sistência ã erosão e ao intemperisnro (fraturas ou falhas), as quais tendem a

fornrar terrenos rebaixados e I ineares.

0 comprimento dos lineamentos deve ser objetivamente determinado'Por

exemplo, uma sequôncia de feições ì ineares;.. com a mesma direção mas não cla

ramente continua ou nresnro interrompida por outras feições I ineares de direção

diferente, deve ser representada como ttma sequência de 'l ineamentos cujos com

primentos serão compatíveis com o comprinento de cada feìção ìinear que repre

sentam e não como um lineamento único que englobe todos os segmentos observa

dos, fato àorrr no, mapas geolõgicos regìonais. A razão deste procedimento é

que, desta forma, a dedução sobre o significado geolõgico de tais 1ìneamentos,

na etapa seguinte de interpretação, serã nlais correta e confjãvel .

6.4 - M6todos Visuais para Extraçlo de Lineanrentos

Uma estereoscopia 1imìtada, que meìhora nas altas latitudes (ver Ca

pitulo 5, Seção 5.1.3), pode ser util izada para exam'inar diferenÇas no relevo

topogrãfico com as ìmagens LANDSAT (Figura 6.1). tsta visão binocuìar,proprie

dade intrínseca. das fotos aéreas convencìona is, é intensamente util izada pelos

fotogeõlogos, As imagens LANDSAT são simjlares ãs fotos aéreas verticais e uma

cuidadosa orientação de pares estereosc6picos produzirã uma boa imagem da tg
pografia. Em ìmagens SLAR a visão estereoscópica serã facii itada peìo uso de

imagens de faixas adjacentes que se sobrepõem. Entretanto, num mosaico de rg
dar não hã possìbilidade de se individual izarem as faixas com superpos ição, o

que não perntite visão estereoscópìca'

Por outro lado, a visão "estereoscõpica" de duas dìferentesi' bandas

da mesma cena (superposição de bandas) 6 útìl para determjnar contrastes e:

pectrais e a'lgumas vezes pode servir para realçar a topografia (Figura 6.2)'E

bãsico para a extraÇão de informaÇão geolõgica de imagens multiespectraìs, o

fa.to de que o nivel de energìa refletìda ou erritida por diferentes aìvos nor

nlaìnente varia confonnte o comprìntento de onda considerado. Em outras palavras,

diferentes feições do terreno, sensíveis a comprimentos de onda especificos,

podem apresentar considerãvel contraste com relaÇão ao restante da ãrea. sabe

-se que a banda 5 do MSS-LANDSAT mostra melhor contraste tonal entre dìferen

tes feições do terreno nas regiões de vegetação raÏa e as bandas 6 e 7 exìbem

melhor as variaÇões da topografia independententente da cobertura vegetal . As

sim, uma visão l¡inocular das bandas 5 e 6 ou 7 de wna mesnla cena, produzirá

unra imagem tanto cont constraste tonal quanto topoErãfìco. Em outros termos, a

visão tr'lnocular de uma superposiÇão de bandas não ê reallnenÙe estereoscõpìca
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nìas fornece urna inlpì'essáo pseudo-espacial devjda à superinrposìçào oe variaçoes
tonais sobre aspectos topogrãfìcos (comparar FÍguras 6.1 e 6.2).

i-ìgura 6.1 - Visar estereoscópica :ntre
cen Les.

Direìta: lltP[ - L¡'ìDSAT 116174-112-:1 ,

Sol: [] 2:o Az 5Ao

Isquerda: Ii']Pt - LAI'iDSA i 176175-1',2a'¿0,

Sol: tl ?3o l',2 l}a

ìnragens 1.1S5-LANDSAT de lrl¡ jtas

banda 6 , 22i46//2,

banda 6 . 23 /06 /74 ,

adja
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Direita:Direita: INPE

Sol :

Esquer"da: INPE

Soì :

- LANDSAT 176174-112441,

El 23o Az 5oo

- LANDSAT 176174-112441,

El z3o Az 5oo

banda 6, 22/06/76,

banda 7, 22/06/76,

banda 6,(g) 0ireita: INPE - LANDSAT 173226-121604,

Sol :

Esquerda: INPE

Soì :

tl 360 Az 49o

- LANDSAT 173226-121604, banda 5, 14/08/73,

El 360 Az 49o

F'igura 6.2 - Visão binocular de duas diferentes bandas de unta mesnìa cena do

MSS- LANDSAT.

14/08/73,
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E sabìdo também que a visão conjunta de duas ìmagens de unn nlesma

banda mas obtidas em 6pocas diferentes (superposìção temporal) é útil não ape

nas para definir constrastes espectrais mas tamb6m para reaìçar as formas te

pogrãficas (ver Figura 6.3), Muitas feicões do teffeno apresentam variaÇões'

com a passagem do tenpo, de modo que sua reflectância ou emitância da energìa

eletromagnética tanrbém se alterarã, ou seja, esses alvos apresentarão contras

tes espectrais diversos com a mudança de época. Por outro lado, o realce da to

pograf .ia pelo sonrbreamento muda constantemente com a variação do azimute e do

ângulo de elevaÇão do Sol ao longo do ano. Assim, a visãobinocular de duas ima

gens do LANDSAT de õpocas distìntas fo.rnece unla estereoscopia do relevo, por

paralaxe de sombreamento, úti] para exame de varìações dos elementos da topg

graf ia .

Dois tipos de estereoscõpios são u.til izados. 0 estereoscõpio de bol

so tem a vantagem de ser por.tãtil e de fáciì operaçã0. Sua desvantagem 6 o es

treito campo de vìsão e a dificuldade de se escrever sobre as fotos durante o

uso. 0 estereosc6pio de espelho permite grande separaÇão entre as imagens do

par estet^eoscõpìo com cl.imensões em torno dos 20 cm, sendo aproprìado para o

formato das imagens MSS em escala 1:1.000,000 ou RBV em escala 1:500.000.Esta

separaÇão 6 tai que não ocorre superposìção fisica das imagens pernritìndo a vi

são completa do modelo estereoscópio sob condições nortmìs de observação (sem

ampl iação )

Em estudos geoì69icos regionais, especialmente se a ãrea for coberta

pOr vár.ias .imagens, o processo de interpretaÇão póde ser executado em pe1 o me

nos dois nîveis. Num nivel de interpretação rãpida e general ìzada, as ìtragens

LANDSAT em escala 1:1.000.000 são apropriadas a uma observaÇão estereoscõpìca,

devido ao seu tamanho, Num nîvel de interpretação maìs detalhada, são utì1ìzg

das imagens LANDSAT em escalas de 1:500.000 ou 1:250.000 (tamanhos de 37 x 37cm

e 74 x 74 cm, respectivamente, no caso da MSS). Contudo, 4 observaÇão estereos

cõpica dessas imagens é extremamente problentátìca e quase jnpraticável , a nìe

nos que. elas sejam cortadas em segmentos de tamanho adequado.

Visão monoscóp.ica é o termo apl ìcado ã visual ização de uma únìca ima

gem, seja cont auxîl io de unra lupa oU a olho nu. A princìpaì desVantagem de se

usar apenas uma imagem para a identìficação de feìções através da visão monos

cõpica é que apenas duas dimensões podenr ser percebidas. Contudo, uma ìmpres

sâ'o de três diulensões pode ser percebida monoscopìcanrente, com base: 1) no ta

manho relatìvo dos objetos; 2) na diferença de contraste entre objetos e fun

do;3) no soml¡reamento e 4) na difere¡ça de focalização dos olhos necessãria



Figura 6.3 - Visão binocular de duas imagens de uma mesma banda, obtidas em datas diferentes(superposì

;i:"i;"i"iiil]l;*rr^, 17611s-113045, banda 7. 23/06/76,Soi: Er ?zo 
^z 

4so

Esquerda: INPE-LANDSAT 276329-11 5925, banda 7, 24/11/76, Sol : El 52o Az g4o

'.t. l:

(¡
@
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para se observar uma imagenì a distâncias variadas. A facil idade e a relativa
rapidez na identificação de obietos são as pnincipais vantagens da vìsão monos

cópica. Uma grande quantidade de detalhes regionais da imagem pode ser rapida

mente detectada por um ìntérprete bem treinado. Deste modo, podemos dìzer que

o m6todo mais prãtico de interpretação de imagens LANDSAT e SLAR, emescala re

gional , õ através da visão monoscõpica,

Neste trabalho, cada imagem e mosaico foi anal isado monoscopìca¡¡ente

de duas maneiras, unra sob luz incìdente direta, para obter uma figura nitida
da geomorfologia e padrões de lineamentos regionais, e outra por luz transmi

tida (mesa de luz), para detectar as feiÇões 1ìneares de pobre expressão. Sg

bre cada imagem ou mosaico foram efetuadas observaÇões em vãrios ânguìos" de

inicio na vertical e a seguìr sob diferentes ângulos de incl inação e cada ima

gem foi rotacionada enr várias posìções, porõm mantendo-se sempre as sombras

voltadas para o lado do observador.

6.5 - Realce Topogr"ãf ico para ExtraÇlo de Lineamentos

6.5.1 - Realce Sazonal em Imagens LANDSAT

Esta seção resume os resuitados da comparação entre três imagens MSS

-LANDSAT de uma nresma ãrea, nas de cliferentes épocas do ano, permìtindo uma

aval iação sobre a importância dos fatores sazona is na ìdentifìcação de feições

l ineares da superficìe topogrãfìca.

0s aspectos sazonais do cl ima provocam modificações na qual idade da

cena, podendo impedir ou prejudicar a interpretabil idade das feições da super

ficie. Em contrapartìda, as mesmas feições naturais da superficie terrestre
podem ser realÇadas sazonalmente em função das variaÇões nas caracteristicas
do solo, vegetaçã0, distribu ição da umìdade, etc., e peìa mudança das condi

ções da iluminaÇão soiar ao ìongo do ano. Um eievado ânguìo de iluminação so

lar favorece a discriminação espectraì dos tipos de rochas, enquanto os ân9!

los baìxos realçam os padrões texturais e topogrãfìcos devido ao sombreamento

d i ferenc ial

0 realce por sombreamento é definido como o exagero das feições tg
pogrãficas ou de agrupamentos dessas feições, devido ã formação de sornbras jun

to a elas (Sawatzky et alii, 1973), Este realce, tanto em imagens fotogrãficas
quanto não-fotogrãfìcas, é um elemento valioso na interpretaÇão das estruturas
geolõgica.s e sua maior ou menor intensidade depende do ângulo de elevaÇão e do

azimute solar, cuja variaÇão na ãrea estudada já foi mencionada na Seção 5.1 .2.
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As trôs imagens selecionadas para esta etapa do trabalho foram: a)

INPE-LANDSAT ilallø-113625-7 (Figura 6.4) de 24/06/1g76, portanto do começo do

e c) INPE LANDSAT ?76329-115925-7 (Figura 6.8) datada de 24/11/1g76, fìnal da

primavera. Estas duas últjnras apresentam-se parciaìmente cobertas por nuvens,

o que impede observação mais completa. Estas três imagens, da mesma ãrea do

centro-oeste do Estado do Rio de Janeìro, contêm pequena parte do rio Paraíba

do Sul enr seu canto noroeste, o flanco sul db Vaìe do Paraiba na suaj porção

mais setentrional, a Serra do Mar no seu centro e os terrenos costeiros na sua

parte suì. Todas as unidades regionais de mapeamento fotogeológico do Pré-Cam

briano do Rjo de Janeiro estão representadas nesta ãrea (ver mapa geoìõgico,

em anexo )

A anál ìse do canal 7 dessas imagens, em papel fotográfico preto e

branco e na escala 1:500.000, teve como única preocupação a de identificar e

traÇar os diferentes i ineamentos estrutura is, que posterìormente foram compos

tos sob a forma de mapaS, como mostrado nas Figunas 6.5,6.7 e 6.9, Para mini

nizar a subjetividade de ìnterpretação destes mapas, cada um foi anal ìsado in
depen den temen te . 0s resultados da anãlise quantìtativa e a comparação entre as

'informaÇões estruturais dos mapas comespondentes a cada ìmagemestão I istados

na Tabela. 6.1 e também expressos peìos hìstogramas mostrados nas Figuras 6.10.

6.11 e 6.12. Para se obter uma comperaÇão precisa, os lineamentos das ãreas

sem cobertura. de nuvens, nas trôs imagens, foram contados, medidos e compara

dos.

As mesmas direÇões principais de lineamentos estruturais foram obser

vadas nas ìmagens obtidas em diferentes datas. A única diferença reaì foi na

quantidade de informação obtìda (Tabela 6,1), 0 número de lineamentos observa

dos varja de uma para outra época. (data), porcau.sa dos aspectos temporais de

ilumjnação e rea I çamen to. 
. 
Como pode ser visto na Figura 6,4, a imagem do ini

cio do inverno (24/06/76) é a que forneceu a maior quantidade de traços de li
neamentos (415 I ìneamentos, com conrprimento acumulado de L096 km e com 2,6 km

em médìa, ver Tabela 6.1), deviclo ao baìxo ângulo de elevaÇão solar (22o).Con

tudo, a principaì direção de lineanlentos desta ãrea situa-se entre N50oE ;
N600E, assim, nruitg prõxìmo do azimute solar (49o) e por ìsso, em torno desse

valor, menor número de lineamentos puderam ser extraidos (Figura 6.10). Na Fi

gura 6.6 é mostrada a ìmagem do verão (30/01/78) que tamh6m evidencia grande

número de lineamentos (309 l ineamentos, com comprìnrento acunrulado de 1172 .km

e com 3,8 km em nrõdia), apesar do ânoulo de elevaÇão solar (41o) ser conside
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ravelmente nnior que na imagem anterior. Isto se deve ao fato de que o azinrute
solar (93o) é diagonal ãqueìa dìreção principal de lineamentos em i,aproximads

mente 40Ò, realÇando assim, peto sombreamento, a topografia fortemente aciden
tada da Serra do Mar. Deste modo, os lineanlentos em torno de N50ot mostram-sã

muito realçados (Figura 6J6) e puderam ser traçados em grande número e exte1
são (Figuras 6.7 e 6.11). A Fìgura 6.8 representa a imagem da primavena (24/
11/76), que forneceu um menor volume de informações (292 lìneamentos com com

prinrento cumulativo de 737 km ou 2,4 km em médìa, conforme a Tabela 6,1).tstã
se deve ao ânguìo de eìevação solar exageradamente atto (52o), embora o azìmu

te (940) .ontinu. favonecendo ã visual ização dos lineamentos situados em torno
da direção N50ot. As feìções circulares observadas apenas nas imagens do verão
e do inverno correspondem ao maciço alcal ino de Mendanha.

Pela comparação das anál ises quantitatìvas mostradas na Tabela 6.1

e Figura.s 6,10,6.11 e 6.12, podem ser tìra.das as seguìntes conclusões:

- As imagens obtidas sob baixa iluminação solar fornecem maiores quantida

des de info.rmações, devido ao realce da topografia pelo sombreaménto.

Este realce é especialmente úti1 na extraÇão de feições muito sutís. A

Figura 6.10'mostra que muitos lineamentos nas dìreções entre N-S,N60oW

e em torno de N70oE puderam ser assinalados. Entretanto, no casodas Fi
gura.s 6,11 e 6.12, poucos lineamentos foram observados nestes interva
los, porque o sombreamento não foi suficiente para realÇar as fe ições

mais sutîs. Em outras palavrag, quanto maìs suave a topografìa, menor

deverá ser o ângulo de iluminação para que ocorra un sombreamento sa

tisfatõrio.

- As feiÇões topogrãfìcas com direção prõxima à do azimute solar são me

nos proeminentes, ou seja, menos realçadas pôìo sombreamento. Assìm,

imagens de õpocas dìferentes e portanto com ilunrjnaÇão segundo azinlutes

dìfer:entes, serão necessãrias para que se compensem umas ãs outras, re
duzindo essa deficiôncia. As rela.Ções entre a quantidade de I ineamentos

extraidos de uma imaqem e o azirnute solar é claramente mostrado pelos

hìstograma.s das Fìguras 6.10,6.11 e 6.12, onde se observa que os mãxi

mos de comprimento cumulativo situam-se sempre distantes dos azimutes

solares (repnesentados por setas). Nas imagens MSS-LANDSAT os longos

e anrplos vales retilineos de direcão próxima ao azìnrute solar mostram

-se sempre com tons mais claros que sua vizinhanÇa, por causa da alta
reflectância do fundo dos vales e podem assinr ser traçados, se submeti

dos a um cuidadoso exame.
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Figura 6.4

Imagem MSS-LANDSAT (INPT.
LANDSAT 17617 6 - 1 13625-7 )
da parte centro-oeste do
Estado do Rio de Janeiro,
banda 7, 24/06/76, Sol:
8122o Az49o, escala orìgi
nal 1 :500.000.

Figura 6.5

Mapa de I ineamentos extraí
dos da inragem MSS-LANDSAT
da Figura 6.4, enì escala
orìgina1 1:500.000.
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Figur"a 6 .6

Inragem MSS-LANDSAT ( INPE-
LANDSAT 278030-1 141 l0-7)
da parte centro-oeste do
Estado do Rjo de Jane'iro,
banda 7, 30/01/78, escala
origina'l 1:500.000.

Fìgura 6.7

Mapa de l'ineamentos extrai
dos da imagent MSS-LANDSAT
da Figura 6.6, em escala
orìg'inal 1 :500 .000.
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Figura 6.8

Imagem MSS-LANDSAT (INPt-
LANDSAT 27 6329 -1 15925-7 )
da parte centro-oeste do
Estado do Rio de Janeiro,
banda 7 , ?4/ ll /76 , esca;l a
origina'l 1:500.000.

F'igu ra 6 .9

trlapa de I ineamentos extrai
dos da 'imagem MSS-LANDSAT
da Figura 6.8, em escala
original l:500.000.
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TAI]ELA 6,1

REALCE SAZONAL EM IMAGENS MSS-LANDSAT
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¡rìrero totaì de llneàmentos 415 309 292

;omprìrent0 totat de ì1neðmanlos 1096 1?2
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6,5.2 - Realce por Sombreamento em Imagens de Radar com Diferentes Dìreções de

Il umì nação

A produção de sombras por uma feição do terreno, é determìnada pelo

ânguìo de depressão do feixe de radar e pela decl ividade das vertentes opostas

ã direção de iluminação (ver Capitulo 5, Secão 5.4). Uma vez que as ìmagens de

radar fornecen uma excelente vìsão espacial das feições do terreno, devido ao

rea.lce. pelo sombreanento, eìas se tornam uma boa fonte de informações sobre a

geomorfoìogia e estruturas geológicas, mesmo nas ãreas de relevo suave a mode

ra do.

Para ilustrar as relaÇões entre as diferentes direções de ilunlinação

do radar e a capacidade de extraÇão cle l ineamentos, são apresentadas duas ima

gens SLAR de uma mesma ãrea de relevo suave no Estado do Rio de Janeìro.As f
guras 6.13 e 6.16 representam essas ìmagens, ilumìnadas respectivamente nas di
reções Etnl e NS, com ânguìos de depressão iguaì a 500 na porção proxìrnal e 15õ

na porção distal . Interpretações de I ineamentos estruturais nessas duas ìmagens

foram efetuadas nos mosaicos em c6pìa "off-set" nas escalas 1:250.000(a irnagem
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Figura 6.10 - Histograma dos linea
meñtos da Figura 6.5, mostrando õ
"trend" contra o comprìmento acumu
I ado (km) dos l ineamentos,

Figura 6.11 - Histograma dos linea
mentos da Fìgura 6.7, mostrando õ
"trend" contra o comprimento acumu
'lado (km) dos I ineamentos.

Figura 6.12 - Hìstograma dos linea
meñtos da Fìgura 6.9, ntostrando õ
"trend" contra o comprimento acumu
lado (km) dos lineantentos.
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da Figura 6.13) e 1:170.000 (a imagem da Fìgura 6,16) e transformadas nos ng
pas de lineamentos apresentados respectivamente nas Figuras 6.14 e 6.17.0s va

ìores quantìtativos dessa interpretação estão na Tabela 6.2 (A) e (B). 0s hìs
togramas das Figuras 6.15 e 6.18 correspondem ãs Figuras 6.14 e 6,17 respecti
vamente, e a exempìo daqueles apresentados na seção anterior, foram construi
dos util izando-se a somat6ria dos comprimentos dos l ineanlentos e suas direcões.

0s lineanrentos de direcão em torno de N600E,.correspondentes aos va

les formados nos terrenos ondulados da unidade SA do Grupo Serra dos Orgãos

(ver mapa geolõgico em anexo), são bem evidentes nas duas ìnragens, embora no

geral se possa obter nlais informações da imagem da Figura 6.13 do que da Figu

ra 6.16. Este fato é comprovado peia Tabela 6,2 (A) e (S) e pe'las Figuras 6.15

e 6.18, que indicam que a dìferenÇa nnis notável 6 observada nos 1ìneanrentos

com direÇões em torno de N30otl e entre N200E e N30oE, os quais estão bem real
çados pela iluminaÇão El,J, mas quase não são visiveis sob iìuminação NS. Ao con

trãrio, os Iìneanrentos com dìreções próximas a El^l, são melhor detectados ;
imagent da Figura 6.16, ou seja, sob ilumìnacão NS.

6.6 - Cornparações Quantitativas na Extração de Lineamentos por Diferentes Sen

sores e Escal a s

A discussão dos parágrafos precedentes procurou demonstrar que o

realce topográfico afeta. fortemente o grau de extração de I ineamentos. Depen

dendo do seu reìevo, as feiÇões do terreno serão ou não realçadas pello sombrea

mento. 0 mesmo ângulo de depressão poderá realçar uma feição topogrãfica numã-

região de relevo acidentado e não fazê-lo nas regiões de topografia mais sua

ve. Para expor esta condiçã0, selecionamos para comparações três ãreas dã

d.iferentes expressões topogrãfi ca s.

6,6.1 - Comparação entre Imagens LANDSAT-RBV e MSS

A ãrea escolhida para esta conrparação é a mesma que foi tomada como

exenrplo na Seção 6.5.1. Foram selecionadas duas imagens LANDSAT, uma do sensor

RBV, imagem RBV-INPE-LANDSAT 379196-121008-2 de 15/07/79, com elevação solar
igual a 29o e azimute de 460 (Figura 6.19), outra do senson MSS, imagem MSS

INPE-LANDSAT 176176-113625-7 de ?4/06/76, com elevação solar de 220 e azimutl
de 490 (Figura 6.4), Essas duas imagens possuem a mesma qual idade de cena e

condiÇões simìlares de i I umi nação.
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Æ*u

f-rgura b.13 - Imagem SLAR, parte da Folha SF-23-7-8, do Rio de Janeiro, esca
1a original 1:250.000, direção de iluminação E-hl.
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Figura 6.14 - Mapa
da Figura 6.13, ern

de lineamentos extraidos da 'imagem SLAR
escala orig'ina1 1 :250.000.
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Figura 6.14, mostran
(km) dos lineamento5.

Figura 6.15 - H'irtog.ura dos I ineamentos da
do o "trend" contra o comprìnlento acunrulado
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Figura 6.16 - Imagenr SLAR, escala original 1:170.000, do Rio de Janeiro,
reção de iluminação N-S.
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Figura 6.17 - Mapa
da Figura 6.16, em

de lineamentos extraídos da ìmagem SLAR
escala origina'l 1:170.000.

Figura 6.18 - Ristograma dos lineamentos da
do o "trend" contra o comprimento acumulado

Figura 6.17 , rnostran
(knr) dos I'ineamentoS.
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TABELA 6,2

COMPARAÇÃO ENTRE IMAGENS MSS-LANDSAT E SLAR NA REGIÃO DA BATA DE GUANABARA

A identificação e extração dos I ineamentos das ìmagens destes dois

sensores fo.ram fe.itas sobre c6pias em papel fotogrãfjco preto e branco, na es

cala 1:500.000, 0s resul tados foram transferidos de modo a compor um mapa úni

co, mostrado na Fìgura 6.20. Nesse mapa, as linhas fortes representamos I inea

mentos identificados tanto na imagem MSS quanto na RBV; as linhas fracas são

os lineanentos observados apenas na imagem MSS e as linhas pontiìhadas apenas

os lineamentos assinalados no RBV. A conexão entre lìnhas fortes e ponti lhadas

sign.if.ica que no RBV um lllesmo lìneamento é visto em major extensão que no MSS.

Por qutro lado, se a conexão entre lìnhas fortes e fracas, ocorre o ìnverso'

ou seja, o lineamento é observado em maior extensão no MSS.

A partìn deste mapa de I ineamentos, podentos extrair as medidas cons

tantes da Tabeta 6.3, através da qual aìguns cáìculos aritméticos podem ser ob

ti dos para comparaÇões quantitativas.

(A) sLAR (Ê-1,{) l:250.000 {B) SLAfr (N-S) l:170.004 {c) }4SS l:250.000
Ël cvãção sol ôr 360

^zimûtc 
solôr 490

(D) ¡1ss 1 : s00.000

Elevôçû_o Jola¡ 220

Âzlmute sol ùr 490
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lÛFero totôì dc ìineàñentos 648 '' 539 358

imênto tôtaì de lineamcntos 1078 84ì 665 556
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F'igura 6.19 - Imagem RBV-LANDSAT (INPE-LANDSAT 379j96-1210Q8-Z) da parte cen
tro-oeste do Estado do Rio de Janeiro, 15/07/79, Sol: El29o Az46o, äsca'la orî
ginal 1 :500.000.

F'igura 6.20 - Mapa de I ineamentos. As I inhas fortes representam os I ineanrentos
extraidos tanto nas imagens MSS (Fìgura 6.4) quanto RBV (F'igura 6.19); as li
nhas suaves representam os lineamentos extraidos apenas da ìnngem MSS; as lT
nhas pontilhadas representanr os l'ineantentos extraídos apenas da imagem RBV. -
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TABELA 6.3

COMPARAÇAO ENTRE IMAGTNS MSS T RBV DO LANDSAT NA REGIÃO

CENTRO-OESTE DO TSTADO DO RiO DT JANEIRO

Núrnero de ì ineantentos
Comprìmento total
dos Lineamentos

( km)

Comprimento nr6

dio dos I ineã
mentos (km)

Linhas Fortes (t'tSS e ngV 900 2385 2,65

L'inhas Fracas (MSS) 1 004 2119 2,11

L'inhas Pontil hadas ( RgV 180 478 2,65

L i nha s Fortes Pro'l onga
das por Linhas Ponti
I hadas - 67 423 6,30

L i nha s Fortes Pro'l onga
das por Linhas Fracas- 10 133 13 ,3

Número total de I ineanrentos = número de I inhas fortes {- número de I inhas fra
cas + núrnero de linhas pontjlhadas = 900 + 1004

+ 180 = 2084 lineamentos

Comprimento total dos I ineamentos = 2385 + 2119 + 4lB = 4982 km

Porcentagem do número de ljneamentos sinlultaneamente observados em aml¡os sen

sores = (900/2084) x 100 = 43%

Porcentagem do comprìntento total de lineanlentos observados enr anlbos sensores

= (2385/4982) x 100 = 47,87%

Porcentagenr de I ineantentos assinalados

Porcentagenl do conrprinento total dos l
49BZ) x 100 =42,53%

apenas no MSS = (l0Oq/ZOAq) x 100 =48%

ineanrentos vistos apenas no MSS =(2119/

Porcentagenr de lineanlentos extraídos apenas do RBV = (1s0/2084) x 100 = 9%

Porcentagent do cotnprintento total dos 'l'ineamentos ohservados apenas no RBV =

(478/4982)x100=9,6%

Assim,as porcetttagens de lineamentos e do comprimento total de lineamentos pos

siveis de serem extraidos do MSS são dados respectìvamente por:

43%t48%=91%
47 ,87% + 42,53% = 90,4%
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Para o RBV esses valores são, respectivamente:

43%+9%=52%

47 ,87% + 9,6% = 57 ,47%

A partir dos dados acinra, parece que o MSS é abso'lutamente superìor
ao RBV para estudos de ìineamentos. Entretanto, quando conparamos com cuidado

o nivel de'informação em cada porção das imagens, descobrìmos que os lineamen

tos topogrãficos se expressam melhor no RBV ao longo do rio Paraíba do Sul e

melhor no MSS ao'longo do declive nreridional da Serra do Mar. Devenlos consìde

rar tanrbén, que o "trend" de I ineanrentos da Serra do Mar é de N60ot e o azimu

te solar nas duas'imagens estudadas 6 de cerca de N50oE. Recordando as discrl
sões no Capitul0 5, conrpreendenros que a elevada resolução espaciaì do RBV pe

de compensar um pequeno realce por sombreamento, apresentando superioridade so

bne as imagens MSS. Por isso, em áreas de relevo suave e fraca cobertura vege

tal, o RBV serã melhor que o MSS para extração de l'ineamentos. Ao longo do de

cl ive su'l da Serr^a do Mar, a topograf ia acentuada ê benr marcada pelo sonrbrea

mento e, portanto, os 'lineamentos topogrãficos aparecerão melhor nas inragens

MSS. Enr ãreas de densa colrertura vegetaì, haverá baixa reflectância no visivel
e aparecerão tons escuros que se confundirão com as sombraS ê, nestes casos,

as imagens do RBV serão inferiores ãs do MSS (canais 6 e 7). n ãrea recoberta
pelas duas imagens estudadas nesta seÇão e mostradas nas F'iguras 6.19 e 6.4,
abrange grande parte do decljve sul da Serra do Mar e, assìm, aporcentagenlto
tal de 1 ineamentos e de comprinrento de I ineamentos extraidos do MSS ã nluito

maior que os do RBV.

6.6.2 - Comparação entre Imagens MSS-LANDSAT e SLAR na Região Centro-Norte do

Estado

A ãrea da qual trataremos nesta secção situa-se no centro-norte do

Estado e jnclu'i parte do curso do rio Paraíba do Sul e da Serra do Mar. Foram

selecionadas duas 'inragens MSS: INPE-LANDSAT 277196-114232-6 (Fìgura 6.21) de

15/06/77, com elevação solar de 260 e azimute de 50o e na escala 1:500.000 e

a INPE-LANDSAT 275?07-120424-7 (Figura 6.23) de 26/07/75, com elevaÇão solar
de 31o . u,imute de 4Bo, na esca'la 1:250.000. A imagenr SLAR aqu'i util izada foi
o mosaico da folha SF-24-V-C, do ano de 1976 e direção de iluminação E-W(Figu

ra 6.25), escala 1:250.000.

As 'interpretaÇões dos I ineamentos estruturais nessas três inragens es

tão representadas pe1o, nropus mostrados nas Figura s 6.22, 6.24 e 6.26. 0s re
sultados das anãlìses quantìtativas estão contidos na Tabela 6.4 e nos histo
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Figura 6.21 - Inragenr MSS-LANDSAT (INPE-LANDSAT
parte centro-norte do Estado do R'io de Jane'iro,
Sol: El 260 Az50o, escala origìnal 1:500.000.

277196-114232-6) da
banda 6, 15/06/77,

fo
/bo

F'igura 6.22 - Mapa
da F'igura 6.21, em

?*å:-9,*J5_i9 K'

de I ineamentos extraidos da imagem MSS-LANDSAT
escala orìgìnaì 1 :500.000.
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Figura 6.23 - Imagem MSS-LANDSAT (INPE-LANDSAT 275207-120424) de parte centro
-norte do Estado do Rio de Jane'iro, banda 7, 26/07/75, So1 : Él ¡to'Az4Bo, àt.ãla original 1:250.000.
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Figura 6.24 - Mapa
da Figura 6.23, em

O 5 to ts zo(n.
@::::ææJ--_"-

de I'ineamentos extraîdos da ìnragem MSS-LANDSAT
escala original 1:250.000.



.76

N

?t*

Fìgura 6.25 - Imagem SLAR,
de Jane'iro, escala original

parte da Folha SF-24-U-C, do centro-norte do Rjo
1:25A.000, direção de iluminação t-l,l.
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Figura 6.26 - Mapa de lineamentos extraidos da imagem SLAR da Figura 6.25,em
escala original 1 :250.000.
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granras das F'iguras 6.27, 6.28 e 6.29, permitindo uma comparação sobre a infor
mação estrutural contìda em cada uma das trôs inragens

0s mesmos padrões estrutunais prìncipais são claramente observados

em cada unla dessas inagens (Figur as 6.21, 6.23 e 6.25) e foram assinalados em

todas as'interpretações (Figuras 6.22,6.24 e 6.26). A ún'ica diferença entre
as três imagens é na quantidade de informação que pode ser extraida (ver Tabe

la 6.4) e histognantas das F'iguras 6.27 , 6.28 e 6.2g). 0s I ineamentos de dirg
ção em torno de NBOot^, são sutîs e necessitanl ser realçaclos por baìxa 'ilunljna

ção solar e por isso mostram-se mais nitidos na'imagem corn ângu1o de ilumina

ção solar de 260, do que na cont 31o, ê não aparecem na'imagenr SLAR, por r...t
quase paralelos ã direção E-l^l de 'ilunrinaÇão do radar. Da ìnagenl da Figura 6.21,
127 fineamentot Cot comprinrento acunrulado de 245 km foram extraidos, enquanto

da imagem da Figura 6 .23 o mesmo núnrero de I ineanrentos total izou 183 km de com

prinrento. 0s lineamentos de dir"eção N50oW são mais evidentes do que os linea
mentos de direção N80ot,l e a imagenr 1:250.000 fornece mais ìnformações do que

a imagem 1:500.000, considerando que o ângulo de elevação solar é quase o nles

mo (260 e 31 
o) 

.

TABELA 6.4

COMPARAÇÃO ENTRE II'IAGENS MSS-LANDSAT T SLAR NA RTGIÃO CENTRO-NORIE DO ESTADO
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Figura 6.27

H'istograma dos I'ineamentos
da Fi gura 6.22, mostrando
o "trend" contra o compri
nrento acumulado (km) dos lî
neanrentos.

Figura 6.28

H'istograma dos I ineamentos
da Figu ra 6.24, rnostrando
o "trend" contra o comprì
mento acunlulado (krn) dos lT
neamentos.

Figura 6.29

H'istognama dos I ineanrentos
da Figura 6.26, nrostrando
o "trend" contra o comprì
mento acunrulado (knr) dos lT
neamentos.
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.6.6,3 - Comparação entre Imagens MSS-LANDSAT e SLAR na Regìão Vizinha ã Baia

da Gua nabara

Esta ãrea de estudo inclui a junção de uma parte dos terrenos monta

nhosos coni os terrenos planos ã volta da Baia de Guanabara, sendo quea porÇão

serrana tem relevo mais suave que o da área de estudo tratada na seção ante

rior. A seleção desta ãrea teve por final idade avaliar os efeitos ' na cetecção

de I ineamentos, de diferentes sensores imageando áreas com expressões topogrã

ficas djversas. Para tanto foram utilizadas duas imagens MSS: a) INPE-LANDSAT

176176-113625-6 de 24 de junho de 1976, com elevaÇão e azimute solares de 22o

e 49o, na escaìa 1:500.000 (Figura 6.30) e b) 1NPE-LANDSAT 173226-1?1604-7 de

24 de junho de 1976 com elevação e azimute solares de 360 e 49o, na escala

1:250,000 (Figura 6.33), e duas imaçrens SLAR com diferentes dìreções de ìniagea

mento, conforme Figuras 6.13 e 6.16, as quaìs foram estudadas na Seção 6.5.2.

0s I ineamentos estruturais ìdentificados e extraídos dessas quatro

imagens foranr'compìlados em quatro mapas de l ineamentos que constam nas Fisg

ras 6.14,6.17,6.31 e 6.34.0s resultados da análise quantitativa desses lì
neamentos estão I istados na Tabela 6,2 e são mostrados pelos hìstogranras das

Figuras 6.15,6.18,6.3? e 6.35, para comparações entre as informações estru

turais contidas enl cada uma dessas imagens'.

0s quatro mapas de lineamentos mostram que a detecção do sistema

princ.ipal de lineamentos independe da escala ou do tìpo de ìmagem. Pela tabe

la e pelos h istogramas nota-se claramente que ocoffe uma distnibuição azìmutal

semelhante dos I ineamentos; a única djferenÇa diz respeito ã quantìdade de fi
neamentos extr.aîda sob influôncia de escalas e de sensores dìversos, diferen

ça esta I istada a seguir.

- 0s lineamentos com intervalos de direção entre N20oW e N20oE e entre a

z.imute B0o e 110o não são reaìÇados nas imagens SLAR con direÇão de ilu
m.inação NS e EI/J, respectivamente,mas destacam-se visìvelmente em ambas

as imagens MSS.

-.Devìclo ao azinìute solaf de 490 em ambas as ìmagens MSS, os lineamentos

entìae N40o e 600E são poucos nitidos, Contudo, são muito conspîcuos nas

duas imagens SLAR.

- 0s lìneamentos no intervalo N20o - 40ol'J são fortemente realÇados na ima

gem SLAR de iluminação E¡¡ (Figura 6'13) e na ìmagem MSS com ângulo d;

elevaÇão solar de Z2o (Figur"a 6.30), rnas pouco ev identes na inragetr SLAR

de ilumìnação NS (Figura 6.16) e na imagem MSS com ângulo de elevaÇão
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Figura 6.30 - Imagem MSS-LANDSAT (INPE-LANDSAT 176176-
113625) do Rio de Janeiro, banda 7, 24/06/1976. El. So

lar 22o, Azimute 49o, escala orig'inal 1:500.000.

Figura 6.31 - Mapa de
imagem MSS-LANDSAT da
orig'inal 1 :500.000.

I ineamentos extraidos da
F'igura 6.30, em escala

t
¡t
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¡t3 - t¡ÀJ!^r
I r'5@ æCl

{10¡oro
Dn.t& a

Figura 6,32 - Histogrann dos lineamentos da Fi
guña 6.31, mostrando o "tnend" contra o contprT
mento acumulado (km) dos l'ineanlentos.



Figura 6.33 - Inragem MSS-LANDSAT^(INPE-LANDSAT 173226-1?1604) do RiodeJanei
ro, banda 7,14/08/73 . Sol: t136" Az 49", escala orìg'inal 1:250.000.

Figura 6.34 - Mapa de lineamentos extraidos da imagem MSS-LANDSAT da Fìgura
6'31, em escala originaì 1:250.000.

da Figura 6.34,
I i neamentos.
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F'igura 6.35 - Histograma dos I ineamentos
contra o conrprinlento acumulado (knl) dos

o c ro rt ?oth.

-

;--Ë-;ï;ìb-ï-;6 -ì6--ì

mostrando o "trend"
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. solar de 360 (Figura 6,33). Devido ao fato que o relevo topográfico ìi
near é moderado nesta direçã0, ele serã realçado pelo baixo ângulo d;
depressão da iluminação e pelo maior ânguìo.entre a direção àe iiumina
cgo e a direção do lineamento

- 0 número total e o comprimento acunrulado total dos ììneamentos extrai
dos da ìmagem MSS na escala 1:250.000 são muito maìores que os extraí
dos da imagem MSS em escala 1:500.000, peìo fato de que a escala maior
torna mais fácil o exame dos elementos da imagem, Entretanto, o compri
mento médio dos Iineamentos observados na última 6 maior que o dos ìi
neamentos da primeira, devido ao maior realce fornecido pelo baìxo ân

guì o de elevaÇão soìar.

- Pela Tabela 6.2, o número tota.l e o comprimento acunlulado total dos l.i
neamentos extraidos do SLAR são muito maiores que os extraîdos das ima

gens MSS. Contudo, isto não sìgnifìca que o SLAR seja superior ao MSS,

ponque o azimute solar 6 paralelo ã direcão do prìncìpal sistema de lj
neamentos da região, genando uma grande diferença na quant.idade de lI
nea.mentos extraidos através desses doi s diferentes sensores, comparando

esses dois tipos de imagens (fìgura 6.,l3 e F.igura 6.30 ou Figura 6.33)
nota-se que o SLAR dã mais detalhe sobre as feicões topogrãficas lìnea
res mas o lvlss oferece maior nìtjdez na mudança tonal e na. natureza e

rea.lidade da paisagem da superficie.

6.7 - Construção do Mapa de Lìneamentos

6.7.1 : Seleção das Imagens

Quatro imagens MSS-LANDSAT são suficìentes para o recobrimento total
do Estado do Rio de Janeiro. Elas foram selecionadas em função de sua excelen
te qualidade em termos de visual ização de estruturas ì.ineares, exigindo-se cõ
nro principais atrìbutos pana seleção a ausência de nuvens e um baixo ângulo de

iluminação solar. Como quase todos os I ineamentos são resultantes do realce da

topografia por meio de sombreamento, foì escolhido o menor ângulo de elevação
solar possível para as ìatitudes do Rio de Janeiro, ou seja, entre Z?o e 25ö,
relativos a-s passagens efetuadas durante o inverno. Embora esta elevação solar
seja excelente para o realçamento das feições I ineares da maioria das regìõcs
montanhosas do Estado, ela não 6 suficientenlente baixa para a regìão costeira;,
onde as pequenas declìvidades das encostas não são realçadas pelo sonrbreanen

to. Em adição a esta restricão,há tambóm o .ea.lce seletivo dos I ineamentos em fun
ção do azìmute,solar,que no caso das imagens escolhìdas,s'itua.-se em torno de tt50ofl
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. Devido ã extrema dificuldade em se conseguir cópias de imagens SLAR

em papel fotogrãfico, foram utilizadas cõpias em "off-set", QUê servìram pìe
namente para m'inimizar os prejuizos causados peìo azimute solar das imagens

LANDSAT, na identificação de todas as direções dos lineamentos.

6.7.2 - Procedimentos para Foto-Mapeamento e Construção do Mapa de L'ineanlentos

0 mapa de I ineantentos mostrado no Anexo 2 baseia-se num mosaico não

controlado de quatro 'imagens do canal 6 do MSS-LANDSAT, em pape'l fotogrãfico
positivo na escala l:500.000 (Fìgura 6.36). Apenas deve-se alertar que o grau
de realçantento dos lineamentos poderã provaveìmente variar e outros lineanlen
tos poderão ser jdentifjcados, se forem efetuadas observaÇões sob diferentes
condições de ilurnjnação solar, estação do ano e condjções de vìgor da vegeta

ção, quando novas imagens se tornarenr disponiveìs.

0 foto-mapeamento foi efetuado conforme a sequênc'ia de proced'imentos

descrita a seguir. Numa primeira etapa cada imagem foi superficialmente exami

nada de modo a se obter uma v'isão geral dos aspectos geo'lóg'icos e geonrorfolõgi

cos mais evidentes na área. imageada e poder formar um esquema de trabalho pa

ra o mapeamento dos lineamentos.

A segunda etapa consistiu do exame cuidadoso de cada'imagem, com ou

sem auxil io de 'lupa, conforme a necessidade. Por exemplo,1ìneanrentos claranten

te representados por vales ou cristas retjlineas são facjlnlente traçados a

olho nu. Por outro 1ado, l'ineamentos que apenas são percebidos através de ob

servaÇão cuidadosa dos diferentes padrões texturais da imagem, provavelmentã

necessitarão do auxilio de uma lupa para serem traçados. Na op'inião do autor,
a. ut'ilizacão rotineira de lentes de aumento na ìnterpretação geolõgica de ima

gens orbitais é necessãr'ia, porque alquns detalhes da topografia, não percep

tiveis a. olho nu, são extremamente inrportantes nas considerações sobre o rela
cionamento entre l'ineamentos que se cruzam.

Cada inragem fo'i examinada sob luz fluorescente, com foco dìrìgido,
de modo a fornecer ilum'inaÇão com intensidade e direção constantes. Ela não

foi fixada ã nresa, para facilitar sua rotação e incl'inaçã0. As observações fo
ram efetuadas enr vãrios ângu'los, primeiro vert'icalmente e depois sob cliferen
tes ângulos cle 'incl inação. As 'imagens foram rotacionadas para vãrias pos'ições,

prìncipalmente para a posição enì que as sombras observadas na imagem ficassem
voltadas para o lado do observador, fornecendo uma ìnrpressãodeestereoscopìa;.

Quando as sombras são colocadas em pos'ição contrãria a essa, há unn inrpressão



Figura 6.36 - Mosaico das seguintes imagens MSS-LANDSAT do Estado do Rio de Janeiro em escala 1:500.000.
iNFt-LANDSAT 176212-1'13303, banda 6,30/07/76, Sol:E1250 Az 550; iNpE-LANDSATz77196-117232, banda 6, 1s/07/77,
Sol:El26o Az 50or INPE-LANDSAT 176212-113328, banda 5,30/06/76, Sol: E124o Az 550; INpE-LANDSAT 176175-113045,
banda 6, 23/06/ 7é, Sol: El zzo Az qgo.
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.de inversão do reievo. 0s I ineamentos observados foram traçados diretantente so

brer,a imagenr,com util ização de lápis derrratográfìco de boa quaì ìdade.

0 terceiro estãgio do trabalho foi a anál ise do mosaìco em uma mesa

de luz. A lu-z transmitida não apenas oferece uma vjsão pseudoestereoscõpica co

nro também mcìhora a qual idaàe dos aspectos morfol69icos nas cõpias empapeì fo

tográfico, de forma que não apenas são percebidos lineamentos aclìcionais, mas

tanrb6m os traços de lineamentos já detectados podem ser confirmados ou nlelho

rados.

Ao longo da segunda e terceira etapas, cada ìmagemfoì examinada duas

vezes a tempos diferentes e sob condìções de iluminação dìversas, como objetì
vo de minìmizar a subjetìvidade na extraÇão dos I ineamentos.

0 quarto estãgio do trabalho foì a compilação do mosaico e exane dos

lineanentos em âmbito regional . Neste mosaico foram observadas algumas irregu

larìclades: 1) nàm sempre ocorria coìncidêncìa, na área de recobrjmento, entre

os I ineamentos extraidos de duas imagens adjacentes e 2) havia casos emque os

lineamentos mapeados terminavam nas bordas das imagens, sem se estenderem ã

imagen ao 1ad.o, em. virtude de eventuais mudanças de contraste entre elas, ntes

mo nos casos em que foram selecionadas passagens da mesma estaçã0, mesma ban

da e com igual ânguìo de iluminação solar. Estas discnepâncias são devidas ã

própria geomatrìa de ìmageamento e ao processamento fotogrãfico no laboratõrì0.
Deste modo, os lineanlentos que não coincidiam ou que terminavam abruptamente

nos Iimites da imagem, tiveram se ser reexaminados e cuidadosamente completa

dos e ajustados.

Foi discutida no Capitulo 5 e nas secções precedentes, a influôncia
que o azinrute solar exerce sobre a extração de I ineamentos. Assim" os I ineamen

tos com orientação prõxima ao azinlute solar t.iveram de ser ajustados atrav6s

da comparação com as ìmagens SLAR. 0 mesmo ocorreu com os lineamentos que apa

reciam rnais notavelmente nas imagens SLAR e que também tiveram de ser transfe

ridos para o mosaico de ìmagens MSS, bem como os lineamentos que nas intagens

MSS aparecem nrenores que nas imaoens SLAR e que, portanto, tiveram de ser pro

I ongados.

Após serem exantinados vãrias vezes, os lineamentos foram transferi
dos para uma base cartográfica de toda a região, desenhada enì papel plãstico

estãvel .
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, 6.8 - Anã] ise de Lineamentos

Nos terrenos cristalinos do Estado do Rio de Janeiro, alguns milha

res de linhas foram identìficados e traÇados, compondo um mapa no qual rapida

nente se observa a distribuicão mais ou menos uniforme de conjuntos de linea
mentos de diferentes tamanhos e enr diferentes direções. Em todos os casos,seu

verdadeìro papeì com relação ãs estruturas geológicas e seu significado tectõ
nico não é evidente e a interpretação do mapa é tarefa muito complexa, Assinr,

para conveniência da ìnterpretação geoìógica de tão grande número de I ineamen

tos, é necessário que eles sejam classifìcados e anal isados por m6todos prãti
cos,

6.8.1 - Classìfiçação de Lineamentos

Nas classìficações adotadas em trabalhos anteriores(ver Capítuld 4),
foram util Ízados îndices" taìs como origem, tipo de expressão e tamanho dos li
neanìentos. A classificação de Steffenson (1974) baseia-se na origem, mas con

tradiz a própria definicão de I jneamentos. Outros, como Isachsenetalii(1974),
Cardamone et al i i (1g74) , etc. , basearam-se no tipo de expressão do I ìneanlento

no terreno. E'.outros aìnda, como Lathram et alìi (1974), Wertz (1974), Hanran

e Jorgens (1974), basearam-se no tanranho dos I ìneamentos.

Classifiçacões com base na origem são restritas, porque necessi tam

de extensivo suporte de detalhamento de campo. Outro indìce, o tipo de expre:

são do lineamento no terreno, é extremamente compl icado porque estrutu,ras

ìguais podem se expressar de forma diversa e, ao contrãrio, estruturas distin
tas podem ter a mesma representação no terreno. Quando se usa o contprìmento co

mo indice" as complicações de se efetuarem observaÇões em escalas diferentes,
devem ser consìderadas. Por exemplo, um grande I ineamento observado numa ima

gem em pequena escala, pode aparecer nuna intagem ent grande escaìa sob a forrrla

de uma sõrìe de pequenos Iineamentos. Além dÍsso, um I ìneamento de tend6ncia

retil inea, que se estende por longas d'istâncias e é formado por feições tope

grãficas de' tipo e expressão variadas, poderá ser traçado como um únìco 1ìnea

mento ou como uma série de lineamentos menores, dependendo dos critérìos do fo

to int6rprete .

Portanto, classificaÇões baseadas na orìgent, ou no tipo de expressão

no terreno ou ainda no conrprimento dos I ineanlentos, não são apenas tenclencjo

sas e pouco práticas, mas também de dificì1 aceitaçã0, porque cada intérprete
tem sua própria opinião a respeito desses parântetros, mesmoquando ìnterpretanl

uma mesma imagenr. Fe'l ìzmente, na extraÇão de lineanlentos a partir de imagens,
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'cada int6rprete identificará o ntesnìo "trend" ou direÇão de lineantentos, que

não mudará conl a escala Ou com o observadorn sendo por isso um indice muito ob

jetivo para classificaçã0. Por exemplo, um lineamento clal"arrente expresso na

direção N30oE ou uma faìxa de lineanlentos com "trend" N30oE infletindo para

N50oE, ser:ã reconhecido por todos intérpretes, sem exceçã0. Ent vista dìsto, o

autor adota a "direção" ou o "trend" conìo um îndice cle classificação para os

lineamentos contidos no mapa de linea¡lentos (Anexo 2)'

Antes de se entrar na discussão mais aprofundada da classificação

dos lineanrentos, 6 necessãrio defìnìr os termos "trend" e "direçã0"' porque na

sequêncìa deste texto, essas expressões serão usadas de forma alternativa. 0

Glossãrio Geoìõgico da AGI (1977) considera "trend" e "direção" co¡ro sìnôninros

en geologia estrutural , e define-os como: "Trend é um ternlo genõr'ico paraadi

reÇão de uma feìção geoìógica de qualquer dimensão, tal conto uma cantada,veio,

corpo de minérìo, dobra ou cìnturão orogônìco" e "direção ê o ângulo entre um

grande cîrculo que passa tanto pelo observador quanto por um ponto de superfî

cie da terra e a linha norte-sul que passa pelo observador".

Usando a direção ou "trend' como um indice, a classifiçação torna-se

simples, prãtica e.aceitãvel , embona aìnda pernraneçam algumas defìciências,co

mo por ex.emplo, para classificar I ìneamentos curvos. Alguns autores dividem os

lineamentOs curvos em doìs ou mais segmentos, sendo cada segmento pìotado enl

difefente intervalo de direção nos diagramas ou histogranìas. De maneira a evi

tar esta divisão arbìtrárìa, e uma consequente deficiêncja de classificação ba

seada tão sotÌente na direçã0, passou-se, no presente trabalho, a considera;

seis outros fatores ad.icionais: a) padrões de dìstrìbuìção (frequôncia),b)com

primentos comparatìvos" c) relaÇões mútuas de intersecÇã0, d) grau de expres

são, e) espaÇanlento entre I ineamentos paraìeìos ou subparalelos, f) tendôncia

ao agrupamento. Pela conrb'inação dessas caracteristicas os I ineamentos conti<los

no mapa clo Anexo 2 podenr ser classifìcados em três siste¡ras e cinco subsiste

mas. o conjunto de Iìneanrcntos Iongos e paraleìos entre si, com pequeno ..p3

çamento e concentrados ao longo do curso do rio Paraiba do Sul lÌas divergindo

deste na porção norte e sudoeste do Estado, pode ser considerado como ulìì sjs

tema.. 0s lineamentos longos, sem orìentaÇão preferencìal,retììineos ou curvos,

que coexistem com feições circulares e concentrados aperlas ao longo da Serra

do Mar, podem ser cìassìfìcados conìo unt segundo sistenra. 0 terceiro sìstcma é

formado pelos l ineamentos curtos e de dìreções va¡iadas, não nruito nitìclos nas

imagens mâs distribuidos homogeneamente por toda a ãrea de estuclo; cste siste
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'ma pode ser dividido enì cinco subsistemas' levando em conta o djrecionanlento

de seus I ineamentos.

De acordo com os conceitos acima nlencionados, a cìassìficaÇão foi e

xecutada em duas etapas. Na prìmeira etapa foram compilados, a partir do ntapa

de I ineamentos, todos aqueìes de pequeno tamanho, Devido ao seu número, ã di

versidade na orientação e ã ampla distrìbuição que têm na ãrea, este coniunto

de I ineamentos confunde o padrão dos Iineamentos principais (rnais longos) e

destes clevem ser então separados para que as direções maìs regionaìs fiquem e

v jden.Les. A transcriÇão destes I ìneanrentos, copìados em cores dìferentes, 19

presentando oS cincO subsistemas, agrupog lineamentOs de ntesnlO ''tretrd" com va

riações de no mãxìmo 150 (em geral não majs que 1¡o). Rpós se completar a

transcriÇão de todos os I ineamentos deste sistelm, oS outros doìs sistenlas de

lineamentos mais longos e comparatiVamente mais conspicuos, foram também trans

feridos para o nìesmo "over'lay" com cores também diferentes e com traÇos nla js

fortes, tssa representaÇão dos I ineamentos em diferentes cores para um mesno

,,overlay" oferece grande facìiìdade para verificar se todo os l inearnentos fo

ram classificados e transferidos ou não do Mapa de Lìneamentos (Anexo 2)'Essa

separação é muito adequada para faciìitar as interpretações e análjses geoìõ

gicas. Assìm, num segundo estãgio, os l.ineamentos de cada sistema e de cada

subsjstema foram transfe¡idos para "overlays" indìviduaìs, compondo vãrios ma

pas:

Anexo 3 - Lineamentos do Sistema A

Anexo 4 - Lineamentos do Subsistema 1 do Sistenra B

Anexo 5 - Lineantentos do Subsistenlal'2 do Sistenla B

Anexo 6 - Linealrìentos do Subsistema 3 do Sistema B

Anexo 7 - Lineanrentos do Subsìstema 4 do Sistema B

Anexo B - Lìneanentos do Subsistema 5 do Sistetlla B

Anexo 9 - Lineamentos do Sistenla C

Deste moclo, cada sisteÌna e subsistema estã representado em unl mapa

pr6prio, que pernr.ite a observação isolada de seu padrã0, sua dìstrìbuição espa

cial e geogrãfica, sua direção e seus relacionamentos em sistemas e/ou subsjs

tenras, oferecetrdo tnaior facìl idade para a anãl ìse quantitativa e qualitativa'
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'6.8.2 - 0corrência de Lineamentos

- Lineanrentos do Sistema A - O sistema A é composto de unla faixa princi
pa1 de t ineamentos e de oito faixas sut¡ordìnadas (ou secundãrias).Cada

uma dessas faixas consi ste de numerosos I ineamentos rel atìvament.e cur

tos e paralelos entre s'i e ã pr6pria faixa como um todo. A faixa prìn

cipal , correspondente ao "Lineamento de Al6m Paraíba" ,tem oricntação

N60oE e corre paralela ao curso do rio Paraîba do Suj, no trecho entre

Volta Redonda e Cambuci, con una ìargura média de 10 kn e ttm contprìmen

'r to de cerca de 300 km. Seus I ìneamentos distr ìbuenl-se por a¡lbos os ia
dos do rìo e fornrant ìnclusive o seu pr6prìo leìto, que é o maior e

mais notável desses I ineamentos, estendendo-se co¡r forte retìl ineidade

desde Andrade Pinto atõ Itaocara. Junto ao.leito do rio Paraiba,alguns

lineamentos são representados por segnlentos de vales estreitos e rasos,

sempre parcialmente mascarados pelos 'l ineamentos do Sistema B e portan

to pobremente expressos; outros lìneamentos bem caracterizados são va

les retilineos comparativamente mais profundos e cortados enì segmentos

pelos lineamentos do Sistema B. A extensão desta faixa de 1ìneanrentos,

embora coberta por sedimentos a nordeste de São Fidélis e mascarada por

outros sistenras de lineamentos nas proxìmìdades de Resende, parece ter
continuidade para a costa oceânìca e para o tstado de São Paulo.

Por conveniência, as oito faixas subordinadas de i ineanlentos foram

codificadas por letras. As faixas At, Ae, At e AO sìtuam-se no bloco adiacen

te noroeste enquanto as faixas AS, AO, At e At situam-se no bloco sudeste. E:

sas faixas são paralelas entre si e têm direcão N30oE. Nas proxìmidades da

faixa principal de I ineamentos elas se encurvam, tangencìando-o. A qual idade

da expressão topogrãf.ica dos I ineamentos nessas oito. faixas subordinadas va

ria, mas, em geral , eles são ntuito nrelhor expressos que os da faìxa princìpa1 ,

Alguns desses I ineamentos representam vales longos, espaçosos e retilíneos en

quanto outros são segmentos de vales estreitos, curtos e menos conspicuos.

A fa ixa de lineanentos 4,, , Que passa por Bom Jesus de Itabapoana, é

fracamente expressa por segmentos de vales e bastante perturbada peìos Ijnea

mentos do Sistema B. Sua largura nlédia é de 10 km, atìngindo um máximo de 15

km. A dìreção 6 N30oE, prosseguindo para dentro do Estado do Espir'ìto Santo,

sendo que esta direção sofre vergadttra na proxiltidade dos l ineamentos da faì

xa principal , passando a tangencìã-10.

A cìdade de Itaperuna situa*se exatamente sobre a faixa de lineanlen

tos Ao, a qual 6 claramente expressa por vales Iongos, abertos e retjlineos.
L'
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,Sua largura média é de 10 km, atingindo um máxino de 15 km. A dìreção nrédia é

N30oE, prosseguindo para dentro do Estado do Espirìto Santo, sendo queessa di

reÇão sofre defjexão nas proximidades do lineanento Alõm Paraiba, passândo a

tangenciá-lo.

A faìxa de lineamentos A, ten unn largura de 25 km e passa pelas ci

dades minejras de cataguazes e Muriaé, sendo expressa por vales largos e aber

tos e por segmentos de escarpas. Estende-se na dir eção N30oE, mudando g.aduai

mente pana NlS0 a 200E em direÇão ao norte-nordeste. Em sua porção sul -sudeste

esta faiXa torna-se obscura devido ao mascaramento exercido pelos l ineamentos

do Si stema B.

A faixa de I ineamento AO ocorrer a nordeste de Barra do Pirai e no

roeste de Andrade Pinto e tangencia a faixa principal de lineanlentos. Sua lar
gura 6 bastante grande e seus lineamentos são expressos por Vales largos e seg

mentos de escarpas retilíneas.
' A faixa de'l jneamentos AU ocome a sul de Itaocara e estende-se por

curta distância, desaparecendo em virtude da forte interferência dos Iineanlen

tos dos Sistemas B e c.As faixas de lineamentos Au e A, ocorrem a leste de Queì

mados e a sul da Represa do Ribeirão das Lajes, respectivamente, e são pouco

expressivas, devjdo ã ação dos line¿mentos de outros sistemas, A faixa de li
neamentos Ar 6 claramente expnessa por vales e escarpas i ineares e ocorre a

oeste da Baia da Ilha Grande, tambénl com dir"eção N30oE, tangenciando, a norte,

os lineamentos da faixa princìpal .

-,Lineamentos do Sìstema B - 0S lineamentos deste sistema são curtos e de

direções variadas, djstribuìndo-se de forma uais ou menoshomogênea por

toda a regiã0, sendo representados por segmentos de vales pequenos mas

profundos.. Eles são mais nîtidos que os do sjstema A mas não se concen

tram em faixas, de modo que se tornam menos proemìnentes que aqueles'

Devido ã sua melhor expressão topográfìca eles tenden a mascarar os li
neanlentos do Sistenla A. Nos locais onde ambos os sistemas são eviclencia

dos, observa-se que os l ineamentos deste sìsterna seccionam os do Siste

nla A.

. De moclo a tornar ntais clara e simples a descriÇão dos cinco sulrsis

tenlas do sistenra B, incluindo suas orientações, distribuição espacìaì, aparên

cia topogrãfica e grau de expressão, optou-se por unr sunrário, mostrado na Ta

bela 6.5.
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TABELA 6.5

SUMÃRIO DAS CARACTERTSTICAS DO SISTEMA B

Subs ls tcnìa
lntcÌv¿1o

dc -dlr'eçao

Dir eção

principal
Dis rrlbulção cspacltl ^paÌênctatonogrfllc¡ì

Crau dc
cxPrc s s ão

I 7?o-g?ow :!8 201{

llor,roB cnc â¡nctrt a d istrlb\r i do Por
toda ¡ á¡c¡ de estudoi dcnsid¡
do dc distribuiçño sinil¡¡ nos

sullsistcnÂs I c 2 c r'ìuito h¡ri-
o¡que5,4cS.

\¡a1es rnchorcs, as

trcito s € lncisos,
dorcnvolvidos n¡s
cncostas dos va-
1cs nÂiorcs.cncos
tas inclinådrs,
cscnÌP¡nantos .l j -
nhis do crlstts
rct i 1íncâ s c P¡rrrì
lclas, scgncntos
rct ll iÌeos dc d¡c

t

2 N3oo-4 5o l\' N32ON fr¡co

3 No3o-lzol{ NtooN

Di s tribu iç io não-lromogcnca, mas

trìnbóm csì)âIh¡do no¡ todr t
ãrcÂ. 

^lsurr 
f'8drío dc olrruPnnêll

to nos subsistcìnns 3 c 5.

4 N120-240È N2 odE

Dislrlbuiç,1o mRis ou nenos ho-

rnogênca por toda s tc81ão cs!u
dad¡

5 N64o-74or N7 2ot: d¿x ùo sr¡bs l st onn 5

- LineaLnentos do sistema c - 0 Sistema c incluì dois tìpos de I ineamen

tos, utÌ <los quaìs consiste em I ineamentos retilíneos comorientaÇõeS dj

versas, expressos por vales profundos e escarpas agudas e o outro com

posto por segmentos curVilineos ou anelares de vários tamanhos, tambõm

expressos por vaìes profundos e escarpas agudas. 0s I ineamentos deste

sistenla são coerentes. con a distribuição da un.idade de mapeamento dg

nominada ;'Grupo Serra dos Orgãos'' (ver mapa de lineamentos - Anexo 9,

e nrapa geolõgico - Anexo 1)'

As principais orientaÇões dos I ineamentos retìlíneos deste s.istema

são enr torno de N70oW, N20oE e NigoE, com dìreções secundãrias por vol ta de

N6got, N1go1¡ e N30oW, Isto sìgnifica que são paralelos ou subparaleìos aos li
neamentos do Sistema B, 0 padrão e a relação de intersecção entre estes linea

mentos são bem c.leterminados nas imagens, sendo que alguns interceptam ou des

locam a outros ou mesmo podem condicionar o l imìte de outros.
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CAPTTULO 7

CORRELAÇÃO ENTRE LINTAMENTOS E DADOS DE CAMPO

Em estudos de lineamentos um fato inevitãvel torna-se aparente: o ìn

térprete procura coletar dados de campo nas proxirnidades de uma reg ião por on

de passa um lineamento especifico, revelado pelas imagens LANDSAT ou de radar,

para encontrar fatos geolõgìcos atrìbuídos a esse I ineamento. Se estes dados

fossem sempre possiveìs de serem adquirìdos em quantidade e quaìidade suficien

tes, as teorias para explìcar os l.ineamentos seniam perfeitas. Infelìzmente'

são poucos os dados para os quais podemos estabelecer um relacionanlento estreì

to entre as evidências geolõgìcas e a maiorìa d.os lineamentos observados nas

imagens. A maìonia dos autores é unânime em considerar' como a exempìo de Bg

dechtel e Lammerer (1973), que os lineamentos revelados por satél ites ou ima

gea entos áe grande altitude, por serem muito extensos, têm seus cursos repre

sentados por vales tão amplos que as escalas ordinãrias de observaÇão tornanl

-se, ãs vezes, muìto detalhistas para detectá-los. Scanvic (1974), cìtou qu;

muitas das l inhas estrutura is representadas como 1ìneamentos, provavelmente e

xistem mas não afloram ou não afetarn a superficie e, deste modo n não podem ser

vistos pelos nrétodos clássicos da geologia de superfîcìe.

Em regiões de rochas crìstalinas, como a do Estado do Rio de Janei

ro, os lineanlentos são extremamente abundantes mas a intemper"ização profunda

das rochas, formando espessos mantos de so1 o, o preenchìmento dos vaìes por de

põsìtos aluvionares e a cobertura Vegetal , contrìbuem ainda mais para mascarar

suas evìdôncias no campo. Mesmo que seja aceitãvel o fato de que esses lìnea

mentos possam refletir a estruturação geo'l69ìca de rochas colnpetentes' a aqui

s.ição de informações de campo, para interpretar seu sìgnificado geológico de

modo o mais prõx.imo possîveì da real ida<le, fìca. aìnda a deseiar. Aqui, oautor

usa a expressão "ìnterpretaçã0" porque segundo Parker Gray (,|974)" "mesmo se

tomanÌos una área e a j ivrarmos de qualquer tìpo de cobertura, de forma a ex

por a rocha fresca, para então mapeá-la, aìnda assim nõs não teremos na real ì

dade um nnpa geolõgico, nas uma ìnterprctação geolõgica". A frequênc'ia de aflã

ramentos com boa exposição é quase selnpne baixa nos terrenos cristalìnosedis
tribuem-se de fornla ãs vezes não ntuito convenìente, enquanto que,ìnclependente

do alto grau de arrasarnento que ex ibem suas rochas, as imagens espaciais mos

tram utra infiniclade de lineanrentos, muìto alêm do número de afloranlentos que

encontrarentos no campo. Assim, a relaÇão entre estes dois tipos de dados, ob
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tidos sob diferentes escalas de observaçã0, não poderã ser feita tão dìretamen

te e, consequentemente, o resultado de estudos de Iineamentos serã ìnterpre

tativo.

7.1 - Aquisìção de Dados de Campo

São muìtas as estruturas visiveis nos afloramentos' tais como: jun

tas, vár,ios tipos de fol.iação (incluìndo acamamento composìcìonal , varìaÇões

granulométricas, orientação de rrinerais planares ou Ienticulares, etc.), tg
r.ios tipos de cìivagens, pequenas dobras, superinrposìção demúltiplas geraÇões

de dobranrenùos" faìhas e nìestrto I ìneaÇões na superficìe rochosa. Defronte a es

sa djversiclade de feições estrutura is, devemos julgar quaìs deìas podem in

fluenciar mais o desenvolvimento das formas topográfìcas, porque apenas esses

dados de campo poderão permìtir inferìr aìguma correspondêncìa comos I ineanlen

tos topográfi cos.

Alént do reconhecimento "in loco", os dados de campo podem tanrbérr ser

adquiridos a partìn de mapas geológicos publ-icados, embora aìgumas precauções

devam ser tomadas, com relaÇão a: 1) qualidacle desses mapas; 2) signìficâncìa

das 1ìnhas estruturais mapeadas e 3) fonte de informação geol 69ica, poìs cada

mapa tende a enfatizar certos aspectos em detlimento de outros. sem estes iu]
ganentos, as informaÇões obtìdas enl mapas poderão ser prejudiciaìs,conduzìndo

a interpretações errôneas. Para que um mapa possa ser considerado cle qualida

de, é necessãr'io que seus elenlentos (unidades de mapeamento f itológìco,1 inhas

e nteclidas estruturaìs, etc.) esteianl colocados de manejra lõgica. Lìnhas e:

truturais de orientação e distribuição caõticas podem não apenas ter pouco va

lor interpretativo, ntas tambãm mostrar a pouca representat'ividade do mapa que

as contém. En alguns mapas, linhas de falha que seguem senpre o traÇado de ca

nais retilîneos, são certamente fotointerpretadas'

7.1.1 - Medidas de CamPo

0bservações ao ìongo do vale do rio Paraíba do Sul mostram que as

formas alongadas do relevo e os cursos retos dos nios são frequentemente con

cordanl,es com a fol iação. Por sua vez, nas reg iões montanhosas, decì ìves asg

dos são quase sempre concordantes com s istemas de juntas. Deste modo, esses

dois tipos de estruturas foran selecionados para medidas de campo, por sua di

reta relaÇão com a nrorfologia do terreno. Afloranrentos de falhas ou de zonas

milonlticas menores foranr desprezados, devido ã dificuldade de se obterem pon

tos de controle que permìtam ìnterpolar sua extensão real. DobraS eln eScala rna

peáVe1 tanrbém não foram cons ¡deradas porquc! para àetertnìnar sua existêncìa,
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'o mapeamento l ìtoìõgico e as nredìdas das variaÇões na fol iaÇão e outras estru

turas menores devem ser efetuadas cont grande detalhantento, especialmente em

ãreas crjstalinas. E óbvìo que um trabalho neste sentìdo exigìrìa equìpe e tern

po e estaria a1õm dos propõsitos da presente pesquìsa.

Nas medidas de juntas deve-se tomar cuidado para e'l ìminar as juntas

atectônicas como as originadas por esfoìiação superficial de granitos e rochas

graniticas, muito comuns na vasta regìão da Serra do Mar. Esta esþécie de jun

ta, tambénr chamada "estrutura fol iar" ("sheeting structure") é claranlente dg

vida ao intenìperismo, em vìrtude da expansão das camadas mais externas em fun

ção da formaÇão de nrinerais hidratados que tôm um volume maior que os ntinerais

originais.

0s dados de campo foram coletados em treze perfis, selecionados de

modo a cobrir toda a área do Estado:

1) Resende-Rjaìto, ao longo do quaì foram medìdas iuntas e fol ìações em

dezoito afl oramentos.

2) Resende-Rio Preto, ao ìongo do qual foram medidas iuntas e fol ìações

em vinte e dois afloramentos.

3) Barra Mansa-Angra dos Reis, ao ìongo do qual foram medìdas .juntas e fo

liações em quarenta e um afloramentos.

4) Pirai-Manuel Duarte, ao ìongo do qual foram medìdas juntas e fo1 iações

em quarentà e três afloranrentos,

5) Manueì Duarte-Três Rios, ao longo do qual foram nledidas juntasefoì ia

Ções em trinta e quatro afloramentos.

6) Tr6s Rios-Japerí, ao ìongo do qual foram medidas. juntas e fol iações em

cinquenta e sete afloranìentos.

7) Rio de Janeiro-Três Rios, ao longo do quaì foram medidas juntas e fo

ì iacões .,n ,urruntu afloramentos.

B), Três Rios-Além Paraiba, ao longo do qual foram medidas juntas e folìa
ções em dezoito afl pramentos .

9) A1õm Paraiba-Magé, ao longo do quaì foram medidas juntas e fol iações

em trinta e nove afloramentos,

10) Teresõpol is-Nova Friburgo, ao longo do qual foran nledidas iuntas e fo
I iações en vinte e oìto afloralnentos.
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, 11) Bom Jardim-Além Paraiba, ao ìongo do qual foram medidas juntase folia

Ções em vinte e nove afloramentos.

12) Divisa RJ e MG - Campos, ao longo do qual foram medidas juntas e folia

ções em quarenta e quatro afìoramentos.

13) Comendador Venâncio-Gl icério, ao longo do qual foram medìdas iuntas e

fol ìações em noventa e oito afloramentos.

Para a fol iaÇão" considerou-se como representativo das medidas emum

único afloramento ou de vãr'ios afloramentos muìto pr6xinros, o vaìor médìo da

d.ireção e mergulho (Anexo 10). De acordo com a localização geográfìca dos aflo

ramentos e considerando o caráter litoìógìco, as medidas das iuntas foram su

mar.iadas en vinte e seis diagramas, nrostrados no Anexo 11, numerados conforme

a Tabela 7.1.

TABELA 7.1

DADOS' NUMERICOS DOS' DIAGRAMAS DI JUNTAS

ttúnero do Núncro de .J untas
nrcdidas

Nämero de {lfloratncntos
combin¡ìdos

Intcrva lo dc rorccntafons
do nLÍncro dc juntas ncdidas

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I2

14

1S

t6
l7
t3
19

20

24

26

118

29

276

87

4 85

30r
44I
287

190
249
362
343

106
210

1ó0
509

128
332
r95
1E8

106
296

313

tt
7

l3
9

t3

I4
29

34

34

34

29

20

l3
t7
3l

9

2T

23

1¿

18

l9
37

3l

5

.5

5
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7.1.2 - Dados de Mapas Geoìõgicos

Estes foram compilados a partir de quase duas dezenas de cartas geo

ìõgicas 1:50.000, publ ìcadas pelo DRM. 0s dados que puderam ser totnados nunìa

quantidade suficiente para serem confrontados com os lineanentos,restringìranl

-se ãs medidas de fol ìação e falha¡nentos. As medidas relatìvas a dobras mostra

ram serenl elas de arlplìtudes pouco al6m da escala de afloramentos, e raranlente

mapeãveìs na escala 1:50.000. Traços de fraturas são inexistentes.

0s falhamentos mostram traçados muitas vezes incontpativeis com a nìor

foìogìa, deixanclo perceber claramente que na tna iorìa das vezes foram traçadol

sobre fotos aéreas e não por trabalhos de mapeantento de campo. Sendo estrutu

ras fotointerpretadas, muitas delas não exìbem evidêncìas fotogeológicas quã

as caracterizem con)o falh.as e quase sempre faltam indicações dosnlovirtentos re

lativos de blocos. Nota-se una frequente coincidêncja das linhas defalhas com

os cursos de drenagem, un.indo segmentos de rios bastante distanciados unl do ou

tro, o que normalnente jeva a traÇados mais ou lnenos curvilineos ou sinuosos.

As curvas topogrãficas não se ajustam, conlo normalmente é esperado, a estes

traÇos de fajhas. Ern fotogeologia, segnentos retilineos de rios podem ser con

trolados estruturalmente mas nem todos podem ser interpretados como linhas de

falha., uma vez que para tanto deve-se cons iderar o seu signìfìcado geoìõgico,

o qual inclLtì suas relaÇões com o pa.drão estrutural regionaì, com outras estru

turas e com as disposições dos estratos l itolõgicos e seus contatos. se ulìÌ seg

mento retilîneo de drenagem não possuìr um signifìcado geolõgico c1aro, é ms

lh.or não considerã-lo como uma feição estrutural confiáveì para suporte ã ìn

terpretaÇão dos I inea¡entos. Entbora uln mapa geolõgìco na escala 1:50.000 ìnpli
que ent trabalhos de semi-detaìhe e, portanto, requeira levantamentos estrutu

rais razoavelmente profundos, deparamo-nos, infel izmente, conl relativa falta
de dados que possibìl item melhores correlaÇões com os I ineamentos.

!glu.fj-quo_9SÌl- os Lineamentos do Sistema A

No capîtu1o anterior foi descrito que o Sìstenìa A cornpõe-se de uma

faìxa principal de 'l ineamentos, correspondente ao Lineanlerrto de Além Paraiba,

e de oito faixas subordinadas. Destas, apenas aquelas s ituadas na porção nor

deste do Estado (Faixas 4,, ,42, R, e Au) já haviam sido objeto de estudos e!

truturaìs (Brenner et aliì, 1980), As denrais não foran motivo de estudo, nenl

tampouco parecem terem sido detectadas ou rnapeadas em trabalhos anter.iores.

um breve comentár.io acerca das interpretações estruturais relativas

a estes'ìineamentos,bem comq do restante cla ãrea do tstado, foì apresentado no
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.Capîtulo 2 (SeCão 2.3 - Estrutura Regional). Dentro do capituìo ora em discus

são, vo1 tamos a fazer novas transcrições de dados estruturais colecionados pe

los autores anteriormente citados, para nos munir de informaÇões ma.is pertìnen

tes ã anãlise das correlações com os s istemas de lineamentos identificados nas

r magen s .

Aìmeida et alii (1975) observaram que o rio Paraiba do Sul , num tre

cho de 150 km entre Andrade Pinto e lta.ocara, tem seu leito, em maior parte,

de traçado retilíneo, adaptado a um grande e profundo lìneamento que o exame

de imagens do satél ite ERTS-1 sugeriu possuit extensão superior a 260 knr.Al6m

de sua destacada expressão topogrãfica, caracteriza-se pela presença de uma

faixa de blastomilonjtos e corresponde a uma grande falha transcorrente dextral .

Na ãrea de Três Rios, Campanha (1980) identificou esta zona de re

chas blastonriloniticas numa ìargura de 9 km, subdividindo-a numa zona prìnci

pal de deformaçã0, separada dos blocos adjacentes (Nt^l e SE) por uma zona de

transiÇão. E ìmpress íonante a retilinidade desta zona na direção N60o-650E'

Por zona prìncipal de deformação entende-se uma faixa com cerca de 3 knlde lar
gura, constituîda preponderantemente por rochas com feìções cataclásticas muì

to conspÍcuas, porém fortemente recri stalizadas. 0s elementos estrutura is es

tuda.dos por Canrpanha (op. cit. ), nesta zona de rochas blastomiloníticas detì

veranr-se nos aspectos discutidos a seguìr.

A z_ona princìpal de deformaÇão caracte[iza-se em toda sua extensão

por uma foliação extremamente conspícua, verticaì e subvertical , como xistosì

dade, foliação de transposição e bandamento conrposicional, esteúltimo lamìnar

e bastante desenvolvìdo, o que dá um aspecto "fitado" às rochas blastonliloni

ticas, Sobre esta zona central desenvolve-se um notãvel sistema de lineanlentol

morfológicos conl a extensão de algunras dezenas de quilômetros, paraleìos ã fo

I iação N60o-65o8: e ã qual se associa, paraleìamente, unt conspicuo sistenta de

fraturas. 0utro s istema variando de N15ol^l a N1.50E, portanto obìiquo àquele,cor

responderia a zonas de cisalhamento e deverá' ser correlacjonado. aos I ineanen

tos do Sistema B do presente trabalho, como serã abordado no item seguinte. A

intensa' fol ìação de transposição e a xistosi'dade associada tornam-se maìs rq

refejtas e menos conspicuas conforme se passa da zona princìpal de deformação

para as zonas de transição e blocos adjacentes, ou seia, a zona prìncìpal de

defornação possuì grande homogeneidade de fol ìação e quando passa para as zo

nas de transição e blocos adjacentes a dispersão aumenta, principalnente nos

vaI ores de mergu lho.
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As rochas blastomilonitjcas apresentam proeminentes ì ìneações subhc

rizontaìs no plano de foliação, por grande extensão e contìnuidade (metnos a

dezenas de nretros), em torno da atitude N64oE/1soNE. Porfiroctastos grossos,

que dão a estrutura "flaser" dos mjlonito-gnaìsses, tamb6m constituenr-se enì I i
neaÇões sub-horizontais, Na zona principal de deformação observam-se feições
de intensa boudinage. 0s "boudins" mostram que a direção é horizontal e parg

lela às denraìs I ineaÇões. No entanto, nas zonas de transiÇão e nos blocos ad

jacentes, os "l¡oudinsi' possuenì atjtudes nrais variãveis.

. 0 estiìo de dobramento da zona prìncìpal de defornração é bastante ho

mogâneo. bonstituì-se por dobras cerradas a isocììnais, comãpices espessaclos,

isoìados em meio ã intensa fol iação e flancos estirados e transpostos.Apresen

tam plano axial vàrtical e eixo sub-horizontal. Esse estilo de dobranìento e

transposìção evìdencia um forte processo de achatamento dessas rochas.

As estruturas de ruptura que nrais se destacam correspondem a u¡r den

so conjunto de p'lanos de fraturamento parale'l os ã foliaçã0, fortemente linea
dos, sugerindo a aparência de "espelhos de falha". Esse fraturanrento recorta

toda a zona principal de deformação, assìm como as zonas de transição, sendo

obsenvado esparsanìente nos blocos adiacentes. No entanto, a densidade com que

ocorre não é unìforme, estando concentrado em certas faìxas, com languras cla

ordem de metros a dez-enas de rnetros.

Brenner et alii (1980) estudaram os lineamentos estruturais do nor

deste do Estado e porção adjacente de Minas Gerais, a partir da interpretação

das imagens de radar e sat6lite e trabalho de campo, e mostraram os padrões

dos lineamentos como senclo faixas cataclãsticas, de lìtologias senlelhantes à

do Lineamento de A1 6m Paraíba,que separam.váriosb.locos eStruturais.As rochas

dentro das faixas cataclãstìcas foram identìficadas como blastonriloni Los e mì

ìonito-gnaisses, tendo como caracteristicas prìncipaìs uma fol iação nlarcante

com mergulho vertical e recristal ização ìntensa, Dentro das faixas a fol iação

é cara.cterjstìcamente pìano-paralela, o que confere unì aspecto lanlinado ãs ro
chas. l\ fol iação cataclãstica é dada tanto pela xistosidade como por unt banda

mento cämpos icional . E nrarcante a presenÇa de uma forte l ineação mineraì, da

da por agregados minerais alongados, contida no pìano de fol iaçã0, geralmente

subhorizontal. E comum observar também a presenÇa de dobras isoclinaìs intra
foljais. 0 eixo dessas dobras é subhorizontal e coincide com a I ineaÇão mine

ral . A espessura clas faixas varja desde poucas centenas de metros at6 aproxi

madanrente 10 knr. Estas faìxas cataclásticas descrevenl unra feiÇão estrutural
que configura um arco com concavìdade voltada para Nl,,l, e assim se colocam co
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mo uma ranìifiçaÇão para N300E do Linealrento de Alónt Paraiba, segundo ìnterpre
taÇão destes autores. A mesma relação pode ser observada ao sul do rio Parai
ba, onde as estruturas tambénr confìguram unì arco, desta vez com a concavidade

voltada para sudeste (Figura 7.1). Nas faixas ao norte do rio existe uma ten

dãncia geraì da fol iacão apresentar caimento para SE, passando gradatiùamente

o mergulho de vertical para 45o. Jã as faixas do sui teriant caimento para Nhl.

A partir disto, os autores ideal izaran um bloco diagrama (Fìgura 7,2) que con_

figura um movimento dìrecìonal dextral de deslocamento relativo entre os diver
sos blocos separados peìas fa ixas cataclásticas.

Como foi descnito no capitulo antenior, a faixa principaì cle Iinea
mentos e as oito faixas subordinadas são compostas pon ìnúmeras feìções toPg

gráfìcas alongadas que são claramente nrostradas tanto nas imagens LANDSAT quan

to nas imagens SLAR, sob a forma de depressões e segmentos devales retilîneos
e al inhados, estreitos ou largos, rasos ou profundos, ou ainda como cristas a

gudas e segmentos de serras e escarpas. Estas numerosas fejções topogrãfìcas

são al inhadas ou paralela.s entre si e se concentram em faìxas,dentro das qua;is

as observações de canrpo revelam que o aì inhamento das feições é completamente

coincidente com as zonas de rochas blastomiloniticas, em total concordância

conr as direções dos d iferentes elementos estruturais determinadas por Campanha

(op. cit.).
As observaÇões de campo revelaram tarnbérrr que dentro das zonas blasto

mì lonîticas as fo'l iaçàes verticaìs ou subvertìca is, incìuinclo a xìstosidade e

as bandas conrposicìonais, são bem desenvolvidas e completamente paralelas âo

"trend" das feìcões topogrãfìcas al ìnhadas. A1ém disso, o plano axìâl das dg

bras intrafol iares, as I ineações nos planos de fol iação e as fraturas entre as

fol ìações são totaìmente paralelas ã fol iacão e a* direção dos lineamentos no

terreno, Esses elcmentos estruturais mantêm sua atitude por toda a : extensão

das zonas de rochas blastomjloniticas e por toda a extensão das faixas de li
neanre rrto s topográfì cos .

. Isto permite-nos concìuìr que os ì ineamentos expressos na topografia

e possiveìs de serem traçados ao longo de depressões e elevaÇões retìlineas,
são realces de uma erosão litol6gica dentro e uo iongo da zona de rochas blas

tomiloniticas, e para a quaì a xìsbosidade, as bandas composicìonais e as fra
turas paraleìas à fol iaçãe ex.erceut unt intportante contrOle. Conclui-se tanlb6m

que essas fajxas de I ineamentos, nas quais os I ineamentos se concentranl densa

nente, e que têm a mesma larguran distrìbuicão e direção que as zonas de re

chas blastomilonitìcas, são sem dúvida a representação topográfica dcunla zona
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de falhas ìnterPretadas como

alii" 1975; CanrPanha, 1980 e
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unr falhamento transcorrente dextral (Almeìda

Brenner et alii, 1980).

et
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Fiqura 7.1 - Faixas cataclásticas da regìão nordeste
ro-e porções adjauentes dos Estados de Minas Gerais e

Brenner et alij, 1980).

Figura 7,2 - A) Diagrama esquentãtico mos

trãndo o comportamento estrutural das
faixas cataclãsticas da zona de vergadu
ra do Lineanento de Al6m Paraiba '0s pìã
nos oue seÞaran os diversos blocos re
fletem a atitrde da fol iacão dentro da5
dìversas faixas. As I ìnhas tracejadas
assinaladas nesses planos representam a

I ineação nlineral contìda no pìano de fo
I iaçã0. 0 deslocanrento relativo etrtre os
djversos bjocos individual izados pelas
faixas cataclãsticas, conforme sugere o

dìagranra, esbã baseado na suposta mqv-|
nrenLaÇâo direcional dextral dessas faì
xas, e nas prentìssas de que a_s.faìxas s9
jam contentporaneas, e que a llneaçao ml

neral reflete a djreção de nlovimentaÇao
nas mesmas, A compartìmentação desses
blocos poderìa exþl icar a prêdilminância
de qranul itos reqionais para noroeste
por-diferenÇa de-nivel cru stal (B).
ÏFonte: Brenncr et alii, l980).
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7.3 - Correlação com os Lineanrentos do Sistema B-

0s pequenos, mas geralnlente bent expressos lìneament¡:s do Sistenla B'

distribue¡-se indistintamente por todas as reg'iões da ãrea de estudo enas mais

variadas direções, motiVo pelo qual tornatr-se difîceis de serem documentados

e anal isados por outr.os sistemas sensores de nlaior escala de obserVaÇã0, Não

se agl utìnarn em faìxas,o que lhes favorece encobrir as expressões nrorfológìcas

de lineamentos mais regionais, conto os do Sjstema A.

0s cinco subsistenlas que compõem o Sistetra B (Anexos 4, 5,6,7e8),
se COmparadOs cont aS medìdas de juntas amgstradas em Campo que foram nlarcados

enr 26 diagrarnas (Anexo 11), oferecem os resul tados numérìcos lnostrados na Ts

bela 7.2.0s diagranras foram construîdos com dez circulos concêntrjcos,com in

tervalos relativados ã percentagem do número total de juntas ntedidas nos aflo

ramentos e suas díreÇões (conforme Tabela 7.1 e Anexo 11), A percentagem mãxi

ma das medidas de juntas nos diagramas é representada pe1 o campo que se esten

de até o círculo máximo (d6cinlo cîrculo); a percentagem média até o sõtinto cir
culo e a percentagen ntinima até o quarto circulo.

TABELA 7.2

!qg¡E!494q_F=UBE_0s LINEAMINTOS D0 slsrEr'lA B E

AS I'ITDIDAS DT JUNTAS EI'l AFLORA¡ÍENTO
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Algumas observações podem ser feitas a partir das correlaÇões entre
os Iineamentos de cadâ subsistema e os diagrantas de juntas. A correlação en

tre os I ineamentos do Subsistema 1 e os 26 diagramas,nrostra que enr doìs desses

diagramas a pencentagenr máxinra do total de nedidas de juntas tôm a mesma dire
cão dos lineamentos daquele subsìstena e, eln sete diagramas, os I inear¡entos

concordam com as percentagens mlnimas e médias. Assìm, o intervalo de direcão
dos lineamentos do Subsistema 1 (N77o-87oll) está presente enr 16 dos diagrarnas

de juntas, o que representa uma percentagen de concordância de 66%. As corre

lações entre outros subsistemas de lineanrentos e os diagramas de ¡untas são sã

melhantes. Em geral , o total de lineanentos dos cinco subsistenras concordanr

com cinco dir:eções de fraturas de distribuição regional , as quaìs estão pre

sentes em 7?% dos diagramas de juntas. Esta percentagem é sufìciente para afir
nrar que exìste unra razoãvel correlaÇão entre os lineamentos do Sistenra B e o

padrão regi onal de fraturas.

Atitudes de fraturas, num total de 119 medições, foram tanbõm cole

tados por Campanha (op, cit.), em doìs afloramentos de blastonr'ì lonitos finos
da zona prìncipal de deformação. Dois conjuntos tinham destaque conr atitudes
subvertjcais, obìiquos ã foliação (NBoE e Nlsol,l) . Além disso ocorr.ìam medìdas

mais dispersas, porêm tendendo a configurar um cinturão com atjtudes aproxìma_

danrente perpendicuìares a= fol iaçã0, apresentando doìs mãximos a N40ol^l e N30ol,l

e um mãximo maìs deslocaä0, a t'!6001^1. Na bopografia a clrenagem ressal ta bastan

te o conjunto de juntas con o mãximo a N30oW, segundo af irrnações de Campanha

(o p. cit.).
Mesmo que essas nredidas de juntas sejam muìto ìocaìs" elas são ain

da cor"relacionáveis aos l ineamentos regionaìs extraidos das ìntagens de satél i

te.0s conjuntos de junta.s NBoE e N15oW são muito prõximos ãs direções dos Ii
neamentos do subsìstenra 4 (N120-240[) e do subsìstema 3 (¡t3o-120w), 

".rp..ti
vanrente. 0s conjuntos N30oW e N4Ool^l ajustaur-se penfeitantente com o intervalo
N30o-45o[,.J de I jneamcntos do subsistenra 2, Entrctanto, nenhurna correlação conr

quaìquer subsistema foi verificada pana o conjunto de juntas N60ol,l.

Não se dispõe de mais clados pâra essas correlações. Nos ntapas do Pr"o

jeto Carta Geoìõgica quase nenhuma consideraÇão foì dìrigìda ao levantanrentã

dos padrões de fraturamento em escala de afloranrento, As estnuturas rúptcìs sõ

parecem ter sido anal isadas ent fotos aõreas e mesmo assint ao nivel de falhamen

to,



. 103

De qualquer forma, da discussão acima, permanece a questão de porque

os linearnentos extraîdos das imagens de grandes altitucles não são totalnente
concordantes com as direções dos sistenìas de juntas medidas em afìoramentos,
ou, de modo inverso, porque diversos sistemas de juntas bem desenvolvídas em

muitos afloramentos não são representados nas imagens, Para expl icar este pro

blema tenros de consìderar que os padrõcs de estruturas rûpteis podetrr variar
conforme suas escalas. Nunla escala regionaì a crosta terrestre pode ser consì

derada como um corpo "homog6neo", de modo que os padrões estruturaìs de exten
são regìonal, possíveis de serem exibidos em ìmagens de pcquena escala .etÀ
tariam, por consequência, um comportamento tanrbém homogêneo. Por outro laclo,

em ãneas muito locaìs, as rochas não poclerianr ser consideradas como corpos ho

mogôneos e assir¡ duas cond ições enrergcm: os "trends" estrutura is regìonais po

dem sofrer inflexões tão local ìzadas que só poderiam ser examinadas em escalas

de observaçõo a nivel de afloranlento, ou sofrer varìações de escala tão regio_

nal que somente poderìam ser examinadas sob escalas compativeìs corn as ìnragens

orbitais. Com esta concepÇão, certanente diversas direções estrutura is en es

cala de afloramento não serão totâlmente corrcordantes com as mapeadas nas ima

gens.

7.4 - Correlacão corî os Lineamentos do Sistema C

Reìembramos que os Iineanrentos deste sistema dividenr-se emduas cate
gorias: lineamentos retilineos com direções diversas e segmentos curvos. As

prìncipais orìentaÇões dos I ineanentos retilîneos s ituam-se en torno de N70ol,.l,

N2OoE, N600E e N70ot conr direÇões subordinadas situadas a N10ol^l e N30ol,l. A¡
sím, a maìoria deles é concordante ou aproximadamente concordante coìn os

I ineamentos do Sistema B, expostos na seção anterìor. Em principio, isto signì
f ica que os I ineamentos do Sistema C devem ter unra correlação com o padrão r_e-

gìonal de juntas. ObservaÇões de campo ao longo da Sema dos 0rgãos mostr:am

que algunìas encostas, que representam inrportantes feições topográficas I inea

res, são perfeitamente coincidentes com aìguns sjstenns ben desenvol vidos de

juntas medidas nos afloranlentos. tmbora ocorra esta concordâncìa de direção en

tre os lois sjsternas B e C,6 precìso considerar o porque das expressões moi

foìõgicas tão distintas entre seus I ineanrentos. 0 destaque topogrãfico eas re
laÇões de intersecção nútuas entre os lineanìentos do Sistema C, bem como sua

concenlração restrita ãs regiões montanhosas sugerem suas vinculações a movi

rnentos verticais assocjados a uma tectônica de blocos. Esta movinrentação de blo

bos terja ocorrìdo aproveitando antigos plalros de fraqueza,nrolìvo pelo qual concol

dam com as direÇões de fraturamento rêpresentadas pe1 os j inearncntos do Sìstema B.



104

0s ûnicos dados que poderianr ser tomados para correlações coln os li
neamentos do Sistema C, são os sistemas de falhamcntos ntapeados (fotogeolooi
camente) nas cartas 1:50.000 do Projeto Carta Geológica, corresponclentes ä

área da Serra dos 0rgãos, sobre as quais vãrias ponderações foranl feitas no

itern 7.,l.2. A correlação obtida é mostrada na Figura 7,3, usando-se para isso
o ,número de linhas de falha e de ììneamentos conr relação ãs suas djreções.Nes
ta f igura, percebe-se vãr'ios mãximos no número de I ineamentos, situados ;
N20oE, N600E, N70oE, N30ow e N70oW, conl os máximos no núnlero de traços cle fa
lhas a N5oE, N30oE, N550E, N30oW e N45ol,l, 0utras direções, N70ÔE e ruooo-zoow,

são im.por:tantes nos mapas geológicos, enlbora não constìtuam nãximos. Desta cor
relaçã0, d.esvjos entre estas duas fontes de daáos são õbvias. Imagens de sat6
Iites ou de altas altitudes, decorrentes de suas pr6prias escalas, exìbem as

estruturas como feìções de traÇados honrogêneos e que podem ser observadas den

tro de ur¡a única cena. Ao contrãr'io, nos nìapeamentos de campo, a extensão de

uma falha dependerã da extrapoìação de dados entre vãr'ios afloramentos ou de

referôncias de fotos aéreas, que conrparativanrente são de grandes escalas, de

modo que variações locais das direções, extrapolações indevidas de dados e ou

tras deficiôncias, dificiltrlente são evitadas.

,l

N
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Figura 7.3 - Corr:elação entre os I ineamentos do Sistema C (li
nha tracejada) e traços de falhas (tinha pontiìhada)dos nrapal
geoìógicos 1;50.000 do DRM.
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CAPÍTULO 8

INFERÊNCIA TECTONICA

Já foi mencjonado no prìmeiro capítu lo que o prìncipal prop6sìto de_s

ta pesquisa é apresentar um estudo ' ntetodolõgico dos Iìneamentos regìstr ados

em inragens de grandes altitudes. 0 contextola's discussões do pnesente capítu
lo é apenas sugerir un possivel relacionanrento entre os lineamentos estrutu
rais e a nrecânica de esforços inferidos teoricanrente, conr objetivo dediscutir
a apl'icabil idade da anál ìse de lineanrentos em estudos estruturais e cle tectô
nica reg ional ,

Enrbora sejam reconhecidas as I imitaÇões destas imagens quanto aos ti
pos de feìçõcs estruturaìs que reg istram, elas têrn sido bastante aprecìadas

por seu potenciaì ìnterpretatìvo para trabalhos estruturais e tectôn ìcos de

cunho reg ional , confornre tem sìdo ampìamente referenciado na literatura inter
nac ional especìal izada. Suas I imitações inrpõem que uma ìnterpretação pertìnen

te sobre a tcctônica de regìões estruturalmente compìexas deva ser baseacla na

associaÇâo de conhecirnentos a respejto de petrologìa e petrogênese,estudos es

truturais em escalas nicro- e mesoscópìca.s, estudos geocnonolõgicos, etc,Tais
dados, por estare¡r ainda incìpientes no Estado do Rio de Janejro, impedem que

as interpretaÇões eslruturais através dos elementos das inngens possant ser

mais afirmativas. 0s tr abalhos que podent oferecer aìgunta base para a coìocação

de novas icléias ou proposições, como os de Almeìda (1969, 1971), Almeida et

alii (1971 , 1g75,1981), Cor^danì et aliì (1968, 1969, 1973), Hasui et alii
(1976, 1977) e Canrpanha (1980), são de carãter regìonaì e de certa forma unr

tanto quanto especulativos

Em muitas reg'ìões sedinlentares e metassedinlentares ãrjdas ou semi-ár'i

das, as estruturas de acamamento ou Fol iaÇã0, os amplos dobnamentos, as falhas

e seus rejeitos são senrpre ben caracterizaclos nas inragens de grandes altìtu
des. Contuclo, em t^egiões tropìcaìs ou subtrop'icaìs, ìnteiranrente contpostas por

rochas iristaì-inas, poì jnretam6rfìcas e poììciclìcas, como no Estado do Rìo de

Janeiro, as imagens LANDSAT e SLAR têm sua capacìclade restrita, no canìpo estru

tural , ã observação de certos tipos de feìções I ineares. Devido a essa limita

ção, a ìnferência dos esforços que devem ter atuado numa regiã0, baseada a p_e_

nas na anãJise dessas feições I ineares e de suas relaÇões espacìaìs, 6 certa

nrente un pouco especulativa. Entretanto, a existência dos iìtleanlentos õsemdú

vida vercladcira e a volunrosa I iteratura dìsponivel , betn conto os dados obtidos
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em campo¡ dizem que um grande número dessas feições I ìneares se ìdentìficam,
em superfície, con o traÇo de falhas ou zonas cle fraturas, ou seja, com os

efeitos da fase ruptural do tectonismo, Muìtas vezes, a observação de pontos
isolados de ocorrências de falhas e fraturas pode levar a interpretações equî
vocas sobre a sua extensão e dìreçã0, quando oLrservadas no campo ou enl fotos
a6reas ou mosaicos de fotos aéreas, uma vez que diferenças na iluminação da

cena e irregularidades do terreno podem prejudicar a qual idade do produto fg
tográfico e mascarar as feìções I ineares. Contudo, vistas en inragens de gral
des altjtudes, os "trends" dessas feições, mesmo quando constìtuidas por seg

mentos isolados, são fac ilmente observados, Isto se deve ä uniformìdade de ilu
minação da cena e ã integração entre as expressões dos elementos texturais da

imagem, ìntrinseca às pequenas escalas de observaçã0. Deste modo, aanálisede
lineamentos, em imagens de grandes altitudes, mesmo que resul te enl conclusões
empiricas ou um tanto especulativas, parece ser útìl nos estudos das pr.incì
pais estruturas rúpteìs e de suas causas,

8,1 - Padrlo da Foliação Regìonal

No Estado do Rio de Janeiro uma das feições estruturais regìonaìs
mais proenrinentes é o padrão geral da fo1 iação do embasamento. 0 padrão da fo
l iacão õ mostrado no mapa do Anexo 10, o qual integna medidas obtidas no cam.

po pelo autor e medìdas compiladas dos mapas geolõgicos 1:50.000 do DRM. Nele
se observa que, exceto por algurnas varìações locais, a orìentação gera'l da fo
I iaçã0, ern toda regiã0, é bastante regular, com direÇão em torno ae ruO0of, pa

ralela a outra feìção importante, a faixa princìpa1 de lineantentos do Sistema

A (Lìneamento de Além Paraíba).

A folìacão é definida como o arranjo planar de estruturas ou texturas
(Gary et alji, 1977), Em toda a regìão estudada as fol iações das rochas são

representadas essencialmente peìo arranjo pìanar e paralelo de: 1) grãos nline

rais tabulares, prìsnráticos ou elipsoìdaìs (xistosidade), 2) grãos o, ugr.go
dos mjnerais grandes e lenticulares (estruturas augon), 3) segrnentos estirados
de rocha (estrulura em boudinage) e 4) alternânc ia entre bandas com notãveìs
diferenÇas na composição mineral e textural (estrutura bandada).
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Badgley (1965), citou que há duas hipõteses princìpais para a origem

da clivagem de fluxo*: a hipõtese da recristalização (Escola de l^lisconsin)e a

hip6tese do movimento (Escola de Sander). A hipõtese da recrìstal ização defen

de a idêia de que a cì ìvagem de fluxo resul ta de uma recristalização estãtica
de minerais em rochas sob compressão, formando um arranjo paralelo cle crjstais
tabulares e prisrnâticos em pìanos perpendiculares ã direção da tensão mãxima.

A hipótese do movimento diz que a ci ivagem de fluxo surge atravõs de movìnten

tos jnternos na rocha e ê o resultado de deformaÇão e, por conseguìnte, segue

a direção do plano de cisalhamento máximo, Bìllings (1954, 1972) adotou a hi
põtese do novimento, crendo que a xjstosidade é um fenônleno ìigado ao cisalha

nrento e que se desenvolve paraìelamente a uma das fraturas de c isal hantento ; ì s

to sìgnìfica que a cì ivagem se forma a um ângu1o de cerca de 30o com relaÇão

ao maior eixo de tensão princìpaì, Devìdo ao deslocamento paralelo a esta cli
vagem de cisalhamento, alguns dos minerais tabulares poden ser arrastados a um

paralel isno conr a c1 ìvagem. Al 6m disso, alguns novos mineraìs tabulares podem

se cristalizar paralelanente aos planos de cl ivagetn. Desta forma, a cl ìvagem

de cisalhamento torna-se gradativamente una xistosidade.

Segundo o conceito de Billìngs, a foi iação regional no Estado do Rio

de Janeiro pode ser inferida como un fenômeno de cisalhamento causado por uma

força com direção suposta E-W. Além disso, de acordo com os experìmentos mecâ

nicos, se um corpo rochoso é submetido a forÇas direcìonais, e1e passa usual

mente por três estãgios deformacionais. No prineiro ocorne deformacão "elásti
ca. Se o esforÇo superar o limite de elasticidade, a deformaÇão torna-se plãs

tica. Conl a continuidade do aumento na compressã0, formatn-se fraturas e o es

põcìme sofre ruptura. A deformaÇão plãstìca envol ve mudanças internas na rocha

enquanto o sistema de ruptura envolve a deformação por meìo de juntas e fa

lhas. Desta forma, a fol iação regionaì pode ser considerada'como uma deforma

cão plãstica do entbasamento sob condiÇões de pressão confinante e tenlperaturas

eìevadas, em presenÇa de soluÇões reagentes e sob esforÇos prolongados.

8.2 - Lineamentos do Sistema A e Suas Relações com as Faìhas Transcorrentes

Já foì mencionado nos Capituìos 6 e 7 que a prìncìpa1 faìxa de linea

mentos do Sistema A (Anexo 3) é concordante com o Lineanrento de Além Paraiba,
'interpretado corno uma falha direcìonal de rejeito dextral por Almeida et alji

(*) Na I iteratura, a fol iação, representada pelo arranio planar e paralelo dos
conìponentes da rocha, recebe denomjnaÇões diversas, tais como cl ivagent ar
dosìana, c'l ivagern de fluxo, c1 ìvagent de transposição ou cisalhanlento e xjE
tosi dade.
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(1975) e estudado em grande detalhe por Carnpanha (lggO) na regìão de Trôs Rios.

As faìxas subordinadas At, AZ, e A' situadas no bloco nordeste, e a A',situa
da no bloco sudoeste da faixa princìpal, são parcialntente concordantes conì as

zonas cataclásticas mapeadas por Brenner et alii (1980) no nordeste do Estado

do Rjo de Janejro, Neste trabalho, unra tentatìva de apljcaÇão da teor'ìa das fa

lhas transcorrentes para inferir os esfo:"ços atuantes no contexto dos l ineanlen

tos do Sistema A foi feìta apenas para apresentar uma possiveì apìicação do es

tudo dos I ineamentos das ìmagens na investigação do tectonisnlo regionaì.Antes

da apl ìcação da teonia das falhas transcorrentes para ìnferir a tectônica dos

lineamentos do Sìstema A, uma revisão dessa teoria seria oportuna.

8.?.1 - Revisão da Teonia soL¡re as Falhas Ttanscorrentes

As falhas transcorrentes são falhas direcionais aproxinadamente ver

ticais (Kennedy, 1946; Anderson, 1951) e as zonas de transcorrôncia são fai
xas de terreno deformadas por transcorrônc ia, anterio. ..on.oniituntenrente coi
o deslocamento direcional ao longo da falha transcorrente (llitcox et alii,
1973). 0 termo "zona de transcorrêncìa", parece o mais adequado para se refe

rir a uma "zona" ou "faixa" de I ineantentos, de fornta que serã assim utìlìzado
nos conceitos que se seguirão.

Moody e Hill (1956) propuseram que as falhas transcorrentes de grande

escala podem ser um tipo domìnante de rupturas da crosta terrestre sob influên

cia de uma compressão crustal norte-sul , que prìmeiramente criou um padrão de

dois sistemas de falhas transcorrentes. Com a continui<lade do trovìntento o es

forÇo foi reorientado nos biocos adjacentes, gerando esforços'de segunda ordem

perpendìcu1ar:es aos eixos das dobras de arrasto e origìnando as falhas trans

correntes de segunda ordem, Sob o mesnìo racìocinio pode-se concluira nespeìto

da formação das falhas transcorrentes de terceira ordem (Figura 8.1). Poste

riormentc Moody (1964, 1966, 1973) modìficot¡ sua proposìção sobre o esforço

compressional prinrãrì0, d'izendo que "os padrões de cisalhanlento observados na

crosta terrestre parecenl derivar de um cisalhanrento meridional (Fìgura B.2,es

querda), superjnrposto a unt sistema equatorÍa1 algo maìs antigo (Figura B'2'dj
reita) e que as oito djreÇões preferenc iais de tnanscorrôncia resolvian)-se em

quatro dìrecões de primeìra orden e quatro de segunda ordem".

Badgley (1965) critìcou que Moody e Hill foran otrìssos em fornecer

bons exemplos de áreas onde todas ordens de falhamentos tivessem sido observa

das e que hã, na reaììdade, vãrìos tìpos de esforços regionaìs responsãveìs pe

la ativação dos maiores ì ineamentos, não a¡renas os esforÇos cornpressìonais N-S
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Figura 8.1 - Modelo do s istema de
fal hanrento transcorrente de cará
ter nrundial concebìdo por l"loody e
Hill (1956) (enr Loczy e Ladeira,
1976).
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coLôMern TE XAS

NE VIl DA

Figura 8.2 - Sistema de cisalhamento meridìonal (ã esquerda) e equato
rial (à direìta), segundo a hipótese de Moody (1973) (em Loczye l-adeï
ra, 1976 )

e E-l,J de ânrbito globa1, mas vár'ios esforços regionais com outras direções que

não esta. tste autor enfatizou que Moody e Hìl1 sugeríram um sistenla puranlente

cisalhante, não rotacional e não levaram en conta a existôncia de tìpos de rup

turas por cisalhamento rotacional. Denronstrou a inda, que as principais falhas

de rejeito direcional do oeste norte-anrericano são dextrais, com "trend" Nl,l-SE

e que não hã pares conjugados a este sistema, do mesmo modo que não hã pares

conjugados para a maìorìa das prìncìpais falhas de reieito direcjonal da zr.:na

Cìrcul¡-Pacifica. Estes fatos sugerenr a ocorrência de sisternas de cìsalhanlento

rotacionais ao invés de não-rotacionais. Contudo, Badgley (op.cÍt, ) concorda

com o naciocinìo de Moody e Hill em relaÇão ã reorìentação dos esforços nos



blocos de falhas adjacentes e quanto ao fato de que

falhamentos, descrita por esses autores, ó vãl ida e

di str itos.
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a sequônc ia temporaì dos

muito impo rta nte enr al guns

Badgì ey (op. cit.) sele

cionou unl exempì o ìnterpretado
por Mckjnstry no distrìto Yellow

knife, Canadá (Fi gura 8.3),para
demonstrar a ev idônc ia da reorien
tação do esforço en blocos adja

centes de fal has transcoffentes.
Nesse distrito, a nraior enlais inl

portante falha de rejeìto dìrecio
nal é o 1ìneamento pré-cambriano

de lllest Bay. Uma sérìe de falhas
de segunda ordenr com "trend" n9

roeste, das quais a Falha Pud é

um bom exenrpìo, õ ìnterpretada co

mo conjugada de um outro sistema,

sem derromìnaçã0, de direção em

torno de NB0oW. A direcão do e:

forço prìncipaì " neste dìstrito,
está indjcada na Figura 8,3 pela

seta tripla e a direÇão do esfor

ço reorientado de segunda ordem

pela seta dupìa. tstas duas dire
ções fornram entre si umângulo de

22o ao invés dos 450 prevìstos
por Moody e Hil I (op. cit.). A

reorientaÇão e as relações nlecâ

nìcas entre essas falhas estãã

nrostradas na Figura 8,4. 0 esfor

ço regional de prìmeìra ordem tenr

tanto a corììponente de cisalhanlento quanto a componente compressìona1 . A compo

nente cisalhante, por sua vez, decontpõe-se em dois segmentos: uma força de ci

salhamento e un¡a de aceleraçã0. À força cisalhante se opõe a frìcção no plano

de falha e é esta resistência por atrito que exerce una força cisalhante de se

gunda ondem no bloco adjacente. Se não houver atrito o esforço prinrãrio regio

L/\6o/)

Fioura 8.3 - Padrão de falhas transcor
reñtcs do Prõ-canrbriano Superior no dì5
trito Yel I owkn ì fe,Terri tór i o Noroestel
Canadã (simpl ì ficado,em Badgley,1965).



nal seria totalmente enpregado para aceìerar o

rientaÇão do esforço de segunda ordem depende

rientação das falhas de rejeìto direcional cle

ã direcão desse esforco secundário.

Fìgura 8.4 - Reorjentação do esforÇo no
bloco adjcente, de fornla a produzir c i

salhamento dc 2f, ordem, confornle enfocã
do por McKìnstry. Este dìagrama foi prõ
posto por l3adgley para ser aplicado ¡rõ
padrão de faihas ilustrado na Figura
8.3. McKinstry supõe que a componente de
cisalhamento regìonal de 1? ordem con
siste de duas partes: uma forÇa de acê-
leração e uma de cisalhanrento. E estã
últìnra que gera fricção na superficie da
faìha, produzindo o esforÇo de 24 ordenl
reorientado no bloco adjacente. A dire
ção deste esforço reorientado dc 2ê oF
dem depende, deste rnodo, dos valores re
lativos da ìnércia e da fnicção.
( Fonte: Badgl ey, 1965).
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movinrento da falha. Assìm, a o

da intensidade do atrito e a o

segunda ordem estarã v incul ada

Consìderando os conceitos sobre falhas transcorrentes acìma lnenciona

dos, verifica-se que as explanações de McKìnstry e Badgley parecem ser os que

com mais precisão abordam o probìema. Na concepÇão desses autores, a idéia so

bre o estado dos esforÇos que causam os falhanlentos direcionais e suas reorien

tações nos b1 ocos adjacentes, devem ser baseadas enL: 1) unla premìssa fundanen

ta1 de que o ângul o entre a forÇa contpressiva e as fraturas de cìsalhanlento si

tua-se enr torno dos 30o; e 2) unt princîpìo rrecânico fundanlental que cliz que os

componentes de una força, em quaisquet' direções, são as Forças queagenì nessas

direÇões e que, agìndo conjuntamente, equìvalem à força considerada(Blackwood

et al ij, 1965). Assint, a ìnterpretação do sìstema de falhas dìrecionais no dis

trito Yellowknìfe pode ser simpl ificado conforme rlostrado na Figura 8.5, na

qual a direção do esforÇo principal estã indicada pela seta tlipla e a dìr"eção

do esforço reorientado de segunda ordem é indjcada pela seta dupìa. De acordo

com o princip io mecânico de força, a clireção do esforço principal (P) pode ser
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decomposto em duas componentcs, S e R. Conr a continuidade do nlovimento ao lon
go do pìano da falha de reje'ito direcional de primejra ordem, pantedoesforço
reg'ional princ'ipal (P) serã dispendìda para vencer a resistôncia do atrito. A

força de atrito ou fricção na falha é cxpressa por F,'igua'l ã conrponente S, a

qual por sua vez representa a parte d'issipada do esforÇo principal. l]este nLq

do, a componente R representa a direção do esforço de segunda ordent, ou seja,
o esforço reorientado nos blocos adjacentes.

Figura 8.5 - Mecanismo pro¡rosto no presente traba
I ho para exp'l jcar o padrão de fal hanlento i I ustrã
do na F'igura 8.3.0 esforço req'ional de 1ê orclenî
pode ser decornposto e¡r duas componentes. Unra delas
insere trm esfor^ço regìonal de 2? ordem nos blocos
adjacentes e a outra é o atual esforço de cisa1ha
nrento que causa movinlentos direcionais ao longo dõ
p'lano da fal ha transcorrente de 1Q ordem.

B.?-.2 - Inferôncia Mecânica dos l-ineanlentos do Sist.enla A

No capitu'lo 6 jã foranr fei'bas descrições sobre a direçãoo a d'istribu'i
ção e paclrão espacìa'l , a expressão topogrãf ica e as relações nrútuas dos I inea

mentos do Sistema A. De acordo conr estes critérios, os lineanlc'ntos foram agrg
pados em unrô faixa principal , denominada AA e oito faìxas subordjnadas, deng

nti nadas A1, AZ, . . . AB , conf ornre nrostrado na F'igura 8.6 (corres¡londente ao Ane

xo 3). També¡n foi citaclo, no Caoitulo 7, gue a faixa princ'ipal de I irrearnentos

e algumas das fa'ixas subord'inadas cojrrcjdem com zonas já corrhecidas dc rochas

blastonliloniticas fortenlente recristal izadas e bent fol iadas.

0 nrapa dos I ineamentos do SisLema A (Anexo 3) nrostra claranlente que

a princìpal fa1xa de I ineamentos segue constantemente a clireção N600[ e que

todas as faixas subord'inadas tônr d'ireção N30oE e sofrenl vergadura nas proxìrni

dades clo encontno com a fa'ixa princìpai. Essa vergadura tenl concaviclade volta
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Fìgura 8.6 - Diagrama aplicado ao padrão das faìxas de I ìneamentos ilus
trãdas no Anexo^3. AA rèpresenta a faìxa de I ineamentos de Além Paraíbal
com direção N60oE e intei^pretada como uma zona de falha transcorrente
dextral, causada por um eiforço regìona1 de 1ê ordem (Pr, expresso. pe

las duaé setas maìores) de direcão- E-l,J. Esse esforÇo P,,'pode ser decoä'
Dosto cnì duas componentes: a componente normal (N) e a'de cisalhanlento
ÏS). A componente de cisalhamentô é a responsável pelo nlovinrento dire
òional ao longo da zona de falha AA e introduz o esforÇo de 2?.ordelr -
(P2^ represeniado peìas setas menores) reorientado segundo a direção
N6iioE nòs blocos adjacentes, 4,, Ar, ,.^Ao reprcsetrtam as oìtos fajxas
de lincarnentos conr direção comLlm dâ N30"El que são ìnterpretadas conlo

zonas de falhas transcornentes dextra is de 2? ordenl, causadas pelo es
forço regìona-l de-2ê ordenr P. reorientada em ambos os blocos adjacenteõ
ã zona de falha AA.

da para' oeste no bloco nordeste e para Ieste no bloco sudoeste.Estas relações

nrútuas pernì Lem consìderar que:

1) 0 movimento relatjvo na faixa princìpa1 de I ineamentos, ou seia, na

princìpa1 zona de transcorrência, deve ter sido de carãter dextral.
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2) As faixas subordinarjas poden ser relacionadas e dependentes à preexis

tênc ia da prìncìpaì zona de transcorrôncja. Isto é, as zonas de trans
corrência subordìnadas podem ocorrer quando a zona princìpal continua
ativa ou é reativada.

3) Todas as zonas de transcorrência subordinadas podenì ser tambénr clextra is,

Seguìndo este raciocinìo, a mecânìca deste sistema de lineanrentos po

de sen conceb ida conforme estã mostrado na Fìgura 8.6.0 ângulo entre a supos

ta forÇa compressiva e a zona principal de cisalhamento, de acordo com a png

missa funclamenbal citada anteriornìente, é cla ordenr de 300; assim, o esforço re
gìonal de prìmeira ordem deve ter direção E-l,I conforne mostrado pela grande se

ta P,. Em conformidade conr o pnincípìo nrecânìco de forÇa, esse esforço princi
pal pode ser decomposto err unra componente de cisalhamento e uma de contpressão.

A componente cisalhante será paralela ä zona de cisalhamenLo, ou seia, terí
dìreção N60oE, Ainda com base na premìssa fundamental , acima referìda, o esl=or

ço de segunda ordem, reonierrtado nos blocos adjacentes, deve formar um ângulo

de 30o com as zonas de cisalhamento subordinadas, isto 6, deve ter direção

N6OoE (representada pela seta P2) que é justarnente a direÇão da componente de

cisalharnento do esforÇo regìonal de primeira ordem. Este esquenìa mostra que

praticamente não hcuve atrito durante a movimentação da zona de tr.rnsconrôncia

prìncìpal , Sob esta condiçãoo a componente de cisaiharnento de P' pode ter si

do totalnrente utjl izada na aceleração do movinrento ao longo da zona de falha
e pode ter sido inserjda nos bl ocos adjacentes como um esforÇo de cisalhamento

de segunda o rdem.

Testes efetuados em rochas (B j I I ings, 1954,1972;Badg l ey, 1965 ;Denni s,

1972; 11111 s, 1963; e outros) demonstraram que as propriedades mecânicas das ro

chas são profundamente nrodif icadas pela pressão confinante, temperatura, dura

ção dos esforços e presenÇa de soluções reagentes. Aun:entos na pressão confi

nante e na tenperatura enfraquecem as rochas; as soluções reagentes abaixam a

resistôncìa e após esforços proìongados as rochas se tornam muito mais frágeìs,
Esses e4perìnrentos nrecânicos em rochas apontaran tantb6m que a recristal ¡zação

intensa ou completa ocorre nas rochas metanr6rfjcas nas quaìs as soluções dis
solveram velhos nrinerais e precipitaratr outros novos. Quando as rochas são de

fornladas sob condiÇões que favorecenr a recristal ìzaçã0, as propriedades nlecâ

nicas das rochas são grandemente modificadas. Conl base nestes aspectos, o pa

drão de del'ormaÇão por cisaìhanrento do sistenla A de lineamentos pode ser con

siderado conro tendo ocorrido em condições de grandes profundidades e elevadas
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tentperaturas, sob as quais as soluções reagentes ao longo das fraturas dìnlinui
rarn grandemente o atri to.

8.2.3 - Padrão Regional de Fraturamento e o Sìstema de Falhas Transcorrentes

A mecânica dos lineamentos do S istema A foidiscutida na Secção 8.2.2,
na qual a faixa pnincipaì desses I jneanrentos, denomìnada AA, é interpretada co

nro uma zona de falhas transcorrentes dextral , causada por um esforço de prìnrei
ra ordenr P, com direÇão E,l,l. E lõgìco supor que antes da fornlação da zona de

transcorrência o embasamento foi submeticlo ao esforço P1 e passou peìo estágìo
de deformação p1 ãstica, no quai se formou a foliação regional, citada na Scc

cão 8.1, paralela ao plano de cisalhamento (NOOoE). Ocorreu então unl jncrcnlen

to no esforÇo P,, e se for¡raram alguntas fraturas de cisalhanlento que devem es

tar representadas pelos I ineamentos etn torno da direção N6Oot, de pequena %
pressão nas ìmagens e espaìhadas por toda a reg ião estudada. Com o auntento pro

gressivo de P,, o embasanlento sofreu a grande ruptura r epresentada pela zona de

transcorrência dextral de primeìra orden, o Lineanento de Alõln Paraiba.

A partir de experinrentos em laboratório e alguns exenrplos reaìs, o-!

servou-se que ocorren sistema de dobras e fraturas "en échelon" nas zonas de

transcorrôncia. Essas dobras e fraturas são paraìelas entre si e se incl inanl

igualmente em relação à clirecão da zona de falha transcorrente(l^Jil cox et al i i ,
1973; Hardìng, 1g73). Na zona blastonrìlonitica da região estudada, o plano

-axial das dol¡ras intrafol ìares e as fraturas são paralelas ao falhanlento(ver
Capítulos 2 e 7). Este fenômeno, de acordo com os concejtos de Bììlìngs, nìen

cionados na Secção 8,1, pode ser consìderado como resultado da transposìção
gradual dos sìstenras "en échelon" por causa da mov inrentaÇão continuada ao lon
go da zona de falha transcorrente enquanto aunlentava a intensidade do esforço
regìonaì,

Com base no conceito de reorientação do esforço nos blocos adjacentes,
o esforço regionaì de segunda ordcm P, pode ter tìdo direção N60oE, onr concor

dância com as zonas de falhas transcorrentes dextraìs de segunda ordern'' repre
sentadas pelas faìxas de l ineamentos Ar, Ar, ..., AB (Figura 8..6)e que 

. 
têrl d-ì

reção comunr N30oE. Devido ao fato de que, neste caso, o esforço regional cle se

gunàa ordern P, é suposto ser paralêìo ã zona de transcorrôncia dextr"aì de pri-

nreìra ordem, pode-se considerar que este esforço de segunda ordem pode não ape

nas gerar as zonas de tr"anscorrência de segunda ondem ìnas tanrbénr pronrover nts

vimentaÇão ao longo da zorra de transcorrância de prinreira ordem; assinì, a es

trejta faixa blastonrilonitica, com 3 km de largura, ìnserida na zona principaì
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de deformaÇão definida por Campanha (lOeO¡, pode ser atribuida ã ação do esfor
co Pr. Estas considerações podem ser iustifìcadas peìa vergadura que as fai
xas de ìjneanrenùos de segunda ordenr sofrenr nas proximìdades conl a faìxa de pri
nreira ordenr (ver Anexo 3). Enr outras palavras, simultaneamente à fornlação das

faixas de segunda orden, a zona central da transcorrôncia prìncipal foi reati
vada e se nrovìmentou sob ação do esforço de segunda ordem, gerando o arrasto
observado nas faixas secundãrias de I ineamentos.

A.g - 4!S!se de Fraturanrent

. Jã foi discutido no Capítulo 7 que se pode tentar corre'laciorrar os

I jneamentos do Sistema B com aìgumas nedidas obtidas no catnpo e com a escassa

informação sobre fraturas e zonas de cìsalhamento contjda nos mapas o na lite
ratura prã-ex istentes. Apesar dos dados dessas fontes, de escalas tão diferen
tes, não seren totalmente coerentes em termos de direçã0, muitos deles podenr

ser conrelacionados. Por seu lado, as observações de campo indìcam que muìtos

decl ives da topografìa são constituídos por planos de juntas e muitas das jun

tas encontradas podem ser agrupadas em pares conjugados.

Se não for identificada no campo a causa de um I ineamento especifì
co, observado nas ìmagens de qrande altitude, certamente não poderã ser perfei
tamente definjclo o seu real signìfìcado geológico, Mas entre milhares rle line-a

nrentos tambõnr não serã possivel identificá-los e defìni-los um a um, devido a

fatores tais como a escassez de afloramentos, dìficuldades de acesso, ì ì rrlita

ção de ternpo, etc. As correlações indiretas citadas no inicio desta seção pa

recem uteis para o entendimento de que os miìhares de ì ineamentos do Sistenìa

B podem estar relacionados com as juntas ou fraturas da área. Antes de se efe

tuar unra dedução mecânica a respeito desses l ineamentos, supostos conro os tra
Ços, na superficìe, das fratunas de cisalhanrento regìona1, unra breve revisão

de algumas teorias sobre as fraturas se faz néceisãria.

8.3.1 - Revisão das Teorìas sobre as Fraturas de Cisalhamento

Algumas teorias têm sido propostas a respeito da fornlação das fratu
ras de cisalhanrento e seus ângulos de conjugação em rochas submetidas a ten

sões (Hjlls, 1963; Badgìey, 1965). A teoria do cìsaìhamento, injcìada por Cou

lomb enr 1773 e modifìcada por Mohr em 1882, parece ser razoavelnrente adequada,

uma vez que demonstra grande precisão entre os padrões de fraturas previstos

e os observados em testes trìaxiajs (l'landin e Hager, 1957 ìn Badgley, 1965).

A proposição de Coulonrb-ltlohr consìdera un¡ estado trìaxial do esforço externo

apì icado à rocha na qual a compressão externa máxjma (or) é decomposta nas com
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ponentes normaì (o) e cisaìhante (r), para cada pìano potencial incl inado de

cisalhamento exjstente no nraterial (Figur a 8.7), Conforme demonstrado nas con

siderações seguintes, a componente de cisalhamento atinge o mãximo quando o

pìano de cisalhamento tiver inclinação de 45o (o) com relaÇão à pressão exter
na máxitna, Na realidade, a atitude encontrada na maioria dos nrateriais õ a de

que as fraturas conjugadas cisalhantes formanl entre si um ângulo (20) nlenor

que 900 com reìação ao eixo de compressã0. Mohr sugerìu que isto acontece por

que a componente normal (o), que atua perpendìcularmente ao pìano de cisalha
mento tanrbérn interfere na fornação das fraturas de nlodo que o cisalhamento o

correria realmente nunr pìano com uma componente normal menor do queaqueìa que

atuarja nunì plano de 45o. Outro fator õ que o atrito interno é aumentado peìa

conrponente normal , a qual novamente sugere que o cisaìhar¡ento deveria ocorrer
em planos um pouco menos incl inados que os 45o, em relaÇão ao esforÇo compres

sivo mãx ìmo.

Fìgura 8.7 - Decomposição das for
ças que agem em um plano poten
cial de cisalhamento num blocõ
ABCD, (4) é uma represerrtação grã
fica dos valores mostrados na fã
bela 8.2 e represcnta os valores
reiativos dos componentes da pres
são em dìversos ângulos de cisã
ihamento, Este caso cons idera apã
nas a presenÇa de conpressão,
(Fonte: Badgìey, 1965),

. Deve ser notado que a discussão acima baseia-se na compressão(força
por unidade de ãrea) e não apenas na forÇa, de nlodo que devemos consìderar na

fìgura anterior, que:

componente de cisalhanento: r = orCoso

componente normal: o = orseno

e que:
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AN
Seno =:i:

AL

portanto, o plano de cisalhamento:

Se unr bloco rochoso tiver seção transversal unitãria (AD ='l ), então aãrea do

pìano de cisalhamento O, = #fõ.. 0 valor verdadeiro da componente normaì (o),
expressa em força po. r,'niaaãã"ãe ãrea 6 taì que 

^î 
= iry

Sen o

Portanto o = or Senze (1)

Sintilarnente, o valor da componente de cìsalhamento (.), expressa em força por

unidade de ãrea (tensão) é tal que ft = t!#
5e¡ã

AD
5en{l

ou seJa, t = or Seno Coso (2)

:: TABTLA B.1

9!._ULqBEs_BEL4UJ9l-q!:_qqry9ryqU_E!_q4_Bq$40_lu
DIVTRSOS ANGULOS DT C ISALHAMENTO ( FONTE : BADGLEY, 1 965 )

(o)a (o = orsin2t)o (. = orcos0.sin0)c

00

100

200

300

400

450

500

600

700

800

900

0.0000

0.3000

0.1165

0. 2500

0.4130

0.5000

0. 58 70

0.7500
n oort

0,9700

1 . 0000

0.0000

0 .17 10

0.3214

0.4330

0.4925

0 . 5000

0.4925

0 .4330

0.3214

0.1710

0.0000

a) Ângulo (o) entre o pìano de cjsalhanlento e a djreção da conrpressão

b) Componente da tensão (o) perpendicular a AC (conrponente normal )

c) Componente da tensão (r) paralela a AC (componente de cisalhamento)
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A Tabela B.l (Badgley, 1965) foi obtìda, substjtuindo sucessivos va

lores de 0 nas equações (t)e (2) e os resultados obtidos estão representados
graficamente na Fìgura 8.7-4. Realmente, movimentos nos pìanos potenciais de

cisalhamento podenr ocorrer sontente quando o atrito interno, o qual é aumenta

do peìa componente nonmal , for superado. Conto consequêncìa, o cìsalhanlento nor
malmente não ocorre a 45o, mas nunr ângulo sob o qual exista uma razão õtima en

tre a componente normal e a de cisalha ento. Pode ser vìsto na Figura 8,7-4
que o cisalhamento ocorrerá mais facilmente em planos con ângulo 0 menor que

450 na nredida que a clìferenÇa entre as duas componentes aumenta com a clinljnui

ção de 0.. Bì11ìngs (1954, 1972) notou que o ângulo entre planos conjugados de

cìsalhanrento, bisseccìonado pela compressã0, situa-se genalmente porvolta dos

600, ou seja, o ângulo (o) entre a clirecão da conrpressão e as fraturas de cj
salhamento ê ccrca de 300. Moody e Hill (1956) concordaranr conr u indìcação dã

l-lubbert (1951), de que apesar do valor de o variar entre diferentes ntaterìaìs,
uma boa m6dia pode ser considerada enr aproximadamente 3'lo.

As rochas na I itosfera estão sujeitas a pressões de todos os lados

e isto 6 também un fator a ser considerado na estirnatìva do ãngulo er. llills
(1963) indicou que o ângulo dìedro entre fraturas de cisalhamento conjugadas

deve mudar" aumentando er¡ relaÇão ao eìxo dos esforÇos mãxìmos, se a rocha se

tornar mais plãstìca soi-, influência de ternperatura e pressão confìnante ele
vadas. 0s efeitos somatór'ios da pressão confinante (o:) podem ser obscrvados

quaì ìtativamente na Figura 8.8 (Badgley, 1965). A pressão confinante (o3) é

conrpressiva. Nos três éxenrplos, a força compressiva (or) e a pressão confjnan

te (os) aunrentam graduaìmente do exempìo 1a 3 na Figura B.B e cada unla das

forças o1 e o3 pode ser decomposta nas componentes normais (o) e de cisalhamen

to (r). Em frrnção da pressão confinante, as componentes normaìs de o1 eo3 são

aditivas ao passo que as componentes de cisalhanrento são subtrativas. E apa

rente, deste rnodo, que p1 anos de cisalhamento podem surgjr com pequeno ângulo

de conjugação (20) quando o3 for pequena e nesta situação os efeitos do atrj
to das componentes nonmais será muito pequeno (Figura B.B). Deve-se notar tam

bém que. quanto nraior for a força conpressiva apl ìcada, nìaior será o ângulo de

conjugação formado. Se a pr"essão confinante (og) se tonnar gradativamente

nraior, a força compressìva (or) deverã crescer muito, para que a diferenÇa en

tre as tensões (or - o3) seja suficiente para causar nlovìmento nos planos pg

tencia is de cisalhamento, Nestas condições, o ângulo de conjugação se tornarã

cada vez rna ior.
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Figura B.B - Decomposição das forças que agem nos planos
de fraturas das rochas. A pressão confìnante (o3) aumen
ta graduaìnrente do exernpìo 1 até o exemplo 3. Note que;
em todos os casos,as componentes de cisalhamento (t) das
forÇas externas são opostas entre si, enquanto os compo
nentes norna is são aditivos(sirnpìif 'ìcado de Badgl ey,1965).

0 efeìto da pressão confinante tem sido estudado em experìnentos
triaxiais. 0 principal efeito do aumento na pressão confinante é causar um in
crerììento significativo na flujdez antes da ruptura e t¡m considerável a,,mentã

na resisLência ã ruptura da rocha. Paterson (1958) efetuou testes de cotrpres

sao enl [ìarrìrores a temper].tura ambiente

e submetidos a uma série de aunrentos na

pressão confinante. A varìação no ângu
'I o de cisalhamento (o) em funÇão das

mudanÇas na pressão conf inante estão

mostradas na Fìgura B,9,

Figura 8.9 - Variação do ângu1o de ci
salhamento (o) com a pressão confinante
em mãnrore I'lonrbeyanr ã tenrperatura am

bìente (enr: Badgley, 1965).

" cr El
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roo 200 300

Pressõo confinonle

Badgley (1965) comentou os experìmentos de Handin e Hager em anidri
ta, doiornita, argitito, ardõsìa e arenito. E sat¡ido que as deformações, a rg
sistência-limite e o ângu1o conjugado de cisalhanrento enr todas as amostras de

rochas tôìn seus valones mais baixos quando sob condições de superficie. Aumen

tos na prcssão confinante senì [ìudanÇas na terÌperatura causarão aumentos em tã
dos esses parâmetros, Incrementos tra tenperatura, sem mudanças na pressão con

finante, geralnente provocarão diminu icão da resistência-l imìte e aumento do

ângulo de conjugaçao. Por outro lado, se ambas aumentarenì, aulnentarão a ciefor
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mação, a resistência-l imite e especiaìnrente o ângulo de conjugação que, neste
caso, se tornarà muito maìor. Contudo, nenhum desses experÍntentos resul tou em

ângulo de conjugação maior que 90o, mas no máximo valores que se aproximam
desse, que ocorreram nos casos em que se util izaram temperaturas e pressões
confi nantes elevadas.

8.3.2 - Hipõteses sobre a Mecânica dos Lineantentos do Sistema B

Em sintese são atribuidos a este sistenra os lineanlentos com as se
gu i ntes caracterîsticas comuns:

- São curtos e fracamente expressos sob a forrna de pequenos segmentos de

val es,

- Não se concentram em faixas nlas distribuem-se de forma mais oumenos ho

mogenea por todo o Estado do Rio de Janeiro.

- Atravessam os I inealnentos do Sistema A e não têm suas direções afetadas
por eì es.

De acordo com seus "trends" eìes. podem ser agrupados emcjnco subsis
temas confornle é mostnado na Tabela 8.2, na qual estão listados algumas carac
teristicas quantitativas de cada subsistenla.

TABTLA 8.2

CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAi DOS LINEAMENTOS DOS SUBSISTEMAS DO SISTTMA B

SUBS I STEMA 1 2 3 4 5

"Tren d t' Ì^lNl^l N14 NNt^j NNE ENE

Irìterval o de D i recão N77o-B7ol,l N3 0o-450t^, N30- 12ot,l Ni 20-240E N640- 74

Direcão Média NB2O14 N3 20l^l N 1 0ol,l N2oot N72oE

Núnlero de L i neamentos 3347 3360 857 626 816

Comprìmento acumu I a do
dos I i neanlentos (km) 5655 km 5875 km 1830 knr 1398 km 1 718 km

Conrpninrento Mõd io en
tre I i neamentos (km)- 1 .7 krn 1,8 km 2,1 knr 2,2 kn 2,1 knr

Di stânc ia Média entre
L i neamentos (km) 1,3 km 1.2 krn 1,5 km 1km 1,5 km

Di stânc ia Mõdia entre
Grupos de L i neam. (km)

di stri bu i ção
un i forme

distribuição
unifonne 12 km 10 km 13 km
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E visívet na Tabela 8.2 que existem algunus sinrilarìdades entre os

lineamentos dos Subsistenlas 1 e 2:1) o núnero e o comprinento acumulado de li
neamentos são semelhantes; 2) tnestna dìstância nlédia entre ì ineamentos, ou se

ja, ìgual densidade de distribujçã0, e 3) distribuição igualmente uniforlne.As

sim, os I ineamentos destes dois subsistenas podem ser considerados como um par

conjugado de fraturas de cisalhamento. 0s lineamentos dos Subsistenlas 3 e 5

também possuem algumas similaridades, taìs como sua distribuição espacìal (com

parar os mapas de lineanrentos dos Anexos 6 e B) e todas as caracteristicas nu

nrér'icas listadas na Tabela 8.2; assint, os lineamentos destes dois subsistenlas

podern tambénr ser considerados como outro pan conjugado de fraturas de cisalha

mento.

Com base nas teorias sobre fraturas de cisalhamento, nrencionadas na

Secão 8.3, podem ser feìtas aìgumas inferências, conto a suposìção de queopar
conjugado representado pelos subsistemas 1 e 2, que forntam unr ângulo de conju
gação igual a 500, deve ter sido gerado por um esforÇo compressional com dire
ção N570W-S57oE, confonme mostrado na Figura 8.10, sob condiÇões de pressão

confìnante e tenìperatura baixaso ou seja, em ambìente de pouca profunclìdade.O

outro par conjugado, representado pelos subsistenlas 3 e 5, que formam um ângu

lo conjugado de 800, terìa sido causado por uma compressãó com direção N30oE-

5300[^l, conforme mostrado pela Figura 8.1'l , sob condjções de pressão e tempera

tura elevadas, isto 6, enr niveis estruturais mais profundos.

Figura 8.10 - Dìagrama apl icado ao padrão dos I ìnea
mentos dos Subsistenras 1 e 2, ilustrados no^s Anexoã
4 e^5, BB e CC representam as direções N82uW e
N32ol,.J, respectivamente, Esses I ineanrentos são inter
pretados conro un par de fraturas de cisalhamenlo
äausqdas por unr eiforço reg ional , conr dìreção N57ol,,l
-S57"E,que ag iu na parte mais superìor do embasamento

Fìgura 8,11 - Dìagrama aplìcado ao padrão dos linea
nrentos dos Subsistenlas 3 e 5, ilustrados nQs AnexoE
6 e^8. DD e FF reprcscnLanl as d ìreÇões N10uN e
N72"E, respectjvamente. Esses I ìneamentos são inter
pretarlos conro unr par de fraturas de cisalharlento caü
sadas pçr unl esforÇo regionaì de 39 ordenr, com djre
ção N3ú"Ë, que agìu na parte majs profunda do enrbã
säntento.

îmîl

È
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. De acordo com a consideração de Wegnunn - a superposìção de estrutu
ras for¡nadas enl niveis tectônicos distintos (Fìgura 3.1) - citada em Oennis
(1972), os I ineamentos dos Subsistemas 3 e 5 podem ser considerados conto estru
turas originadas em niveis tectônicos mais inferiores, que ascenderam por ação

da denudação e às quaìs foram superimpostos os estilos tectônicos de niveis
mais elevados, representados pelos I ineamentos conjugados dos Subsjstentas 1 e

2, Vamos rever as caracteristicas numér'icas e o grau de expressão nas ìmagens

LANDSAï, dos I ineamentos desses quatro subsistemas, conforme foi ntostrado na

Tabela B-2 e na Figura 6.36. 0 número e o comprìntento acumulado dos I ineanlen

tos dos Subsistemas 1 e 2 são quase quatro vezes maiores que os dos Subsiste
mas 3 e 5. Isto significa que a densidade de distribuição dos primeiros tanrbénr

serã quatro vezes maior que os úìtimos, enquanto que o comprinrento nlédio dos

lineanrentos dos Sui¡sjstentas 3 e 5 é nraior do que aqueles dos Subsjstenlas 1 e

2. Por outro 1ado, os I ineamentos dos Subsistenras 1 e 2 nlanjfestam-se com

maior clareza nas imagens do que os do Subsisternas 3 e 5. A julgar por essas

caracteristicas! os I ineamentos dos Subsistemas 3 e 5 devem ser mais velhos
que os dos Subsistemas 1 e 2, porque I ìneamentos maìs curtos e ma.i s conspicuos
refletem não apenas estruturas geolõgicas de nivel estrutural mais elevado,co
mo tanrbém dos episõdios tectônicos nrais jovens. 0s lineamentos nais curtos,re
presentando estruturas mais jovens, sempre se distrjbuem com densidade nlajs al
ta, de forma que tenden a mascaìar os I ineamentos mais longos,representativos
de estruturas mais velhas e de niveis estruturais mais profundos (Lathram et
alji, 1974).

0s I jneamentos do Subsistema 4 tôm direção no intervalo N12o-24ot e

a maioria deles tem direção N20oE, ou seja, são aproxìmadamente paralelos às

faixas transcorrentes dos lineamentos de segunda ordem do Sistema A. Seu núnrs

ro e seu comprimento acunlulado são os menores nìas os compnimentos jndividuajs

de seus lineamentos são os nlaiores entre todos os subsistemas do Sistema B.As

sjm, como ocorre com os outros subsistemas, os lineamentos do subsistenla 4

distribuem-se por todo o Estado do Rio de Janeiro e cortam os I ineamentos de

prìmeirå ordenl e a parte encurvada dos de segunda ordem do Sistema A.Entretan
to, são seccìonados peìos I ineamentos dos outros quatro subsìstemas, Partìndo
destes parâmetros os I ineamentos do subsistema 4 podem sen jnferidos como: 1)

sendo fraturas de cìsalhamento causadas por uma força direcional em torno de

N600E-S60ol^l, conl"ornre rnost.rado na Figura 8,12, 2) sendo nìais velhos que os Ii
nea[ìentos dos outros subsìstemas do Sistema B e nlais jovens queos linealnentos
do Si stenra A,
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F'igura 8,12 - Diagrama ap1 icado ao padrão dos
ljneamentos do Subsistema 4, ilustrado no Ane
xo 7. Et representa a direção N20oE. Esses lî
neanrentos são interpretados como fraturas de
cisalhamento, causadas por um esforÇo regional
de 2? ordem com direcão N60u[

8.3.3 - Sequância de Desenvolvinrento dos Lineanlentos do Sistenla B

Já foi nlencionado que é bastante notável a clareza conr que, nasima
gens de grande altitude, os lineamentos do Sistenla B seccionameatravessant as

faixas de I ineamentos do Sistenra A, espec'ialnlente nas partes encurvadas das

fa'ixas subordinadas deste, sem sofnerem quaìquer deflexã0. Ass'im pode-se con

siderar que os lineanrentos do Sistema B são mais jovens que os do Sistema A.

0s l'itleanlentos do Subsiste¡na 4, com direção em geral N20ot, quase pa

ralela às das faixas subord'inadas do Sjstenra A, foram inferjdos conlo fnaturas
de cisalhamento causadas por uma força dìrecional N60oE que cojnc'ide com a su

posta direção do esforço ìegional de segunda ordem Pr. A partir destas supos'i

ções parece 1õgico que o movimento das faixas transcorrentes de seguncla orclenr

pode ter causado um decréscimo no esforço regìonal de segunda ordem Pr. Esse

esforço deve ter dim'inuido gradualnlente até a cessação do rnov'inlento e a conso

I iclacão das zonas de falha. Assim, o embasanlento sublretido a esse esforço G
crescente pode ter se deformado sob fornla de nu¡nerosas fraturas nìenores de c'i

salhanlento, amplamente distribuidas por toda a área de atuação da compressã0.

Da mesnn fornla, os 'ìjneamentos do Subs'istema 4 podenr ser cons'iderados cono fra
turas de cisalhamento causados pela ativ'idade tard'ia do esforço P2.

0s I l'neanrentos do Subsi stcnias 3 e 5 foraln interpretados conlo um par
conjugado de fraturas de cisalhanrento com u¡n ângu1o conjugado de B0o e sob unra

contpressão com direção Ng0of. Recorrendo ao concejto da reorientação clo csfor
ço deve ser entend'ido que por causa da fornraÇão das fraturas de c'isallranlento
soboesforÇode segunda orclem P' em direção N60oE, o esforço deterceira ordern

pode ter s'ido reorientado na direção N30oE, da nresnra f ornra conto ocorreu coÌn o

de segunda ordenl em relação ao esfor^ço de prìnre jra ordenl.
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Sendo assim, os ljneamentos dos Subsistemas 3 e 5 podem ser conside
rados conlo fraturas de cisalhamento de terceira ordem causadas pelo esforço de

terceira ordem (N30"E), coincìdente com a direção estimada necanìcamente; de

ven também ser consìderados como os produtos do estãgio final da evolução d;
sistema de falhas transcorrentes na reg ião ern estudo.

0s lineamentos dos Subsistenlas I e 2 foram considerados como um par
de fraturas do cisalhamento conjugadas, muito mais jovens, que formalì um ângu

1o de conjugacão de 50o e que se fornìaram sob um esforço compressional com di
recão N579w-S57oE (ou simpìesmente NW-SE) em um nivel tectônjco mais alto. As

sìm, o desenvolvimento dessas feiÇões I ìneares estruturais pode não ter qual
quer I igação com o desenvolv imento dos lineanrentos antes nlencionados e pode

ser resultado de unl evento ùectônico tardio.

8.4 - Lineamentos do Sistenra C e Suas Relacões com 0s Plútons

Nos capituìos 6 e 7 foi explanado acerca da notãvel expressão tope
gráfica e das evidentes relaÇões de intersecção mútua dos I ineamentos deste
sìstema, e feita uma tentativa de correlacioni-los ãs l inhas de falha encontra
das nos nrapas geolõgicos. Sua dìstrìbu ição geogrãfica es!ã confinada aos domi

nios do Grupo Serra dos Õrgãos, cuja petrologia bãsica estã descrita no Capi
tulo 2 deste trabalho. Com base nesta constatacã0, é viável supor que a ocor
rência destes I ineamentos esteja reiacionada conl a ascenção de p1útons ea.tec
tô'nica de blocos. Contudo, antes da ìnferôncia sob/e seu tectonismo é n..ursl
rìo uma breve revjsão sobre aìguns conceitos a respeìto dos p1útons.

8.4.1 - Revisão sobre a 'lectônica dos Plútons

Dennìs (1972) sinùetizou as observações de numerosos geólogos sobre

várias regiões, de que a maioria dos pliitons granitìcos ou de rochas correla
tas deriva.se da transfon¡ação clc rochas prõ-óx istentes, atravós de pat inge

nese. Este novo material granitìco pode nrigrar para difer entes níveìs tectôni
cos, de diversas nraneìras, durante os nlovimentos subsequcntes. Dunante a paì in
gênese, a movìmentacão e o posìc ionamento de materiais graníticos, a pressão

externa devjda ã carga e a pressão ìnterna devida ao aumento cle volume são os

plincipais fatores que criam a instabil idade dessas nlassas rochosas,

Badgley (1965) e Dennis (1972) denonstraram que nos niveis tectôn1
cos mais inferiores os plútons graníticos em geral são concordantes com a es

truturação regional e fornam domos gnáìssìcos caracteristìcos que seeìevamdã

seus niveis orìgìnais, 0s contatos dos ¡rìútons são gradacionaìs e se caracte
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rizam por vastos cinturões mignratitìcos fornlados por mìstura entre rochas ori
ginais e o material granîtìco anatético. A fol iação gnãissica é comum e fre
quentemenle ocorre continuidade entre a fol ìação dos plútons e a das rochas re

gionais, A fol iação é nrais relacionada ãs condições de compressão regional que

ao fluxo magnrãtico. Porfjroblastos de feìdspato podenr se formar nas rochas re

gionais e são jdônticos aos fenocrìstaìs feldspãtjcos dos granitos adjacentes.

Augen-gnaìsses, granìtos porfiroblãsticos e gnaìsses graniticos são conruns e

originados por renobil ização de material (granitização). 0s p]útons eìn catazo

na são em geral sìntectônicos nos terrenos fortemente deformados e cont frequôn

cia foranl su[meticlos a deformaÇões posteriores à consol idaçãoo com a presença

de vãrìos sislemas de diques (mãficos) e fortes dobramentos. São ntelhor expos

tos enl terrenos prOl"Undanente erOdidos, como pol exemplO, Os escUCloS pré-canl

brianos.

Dennis (op. cit. ) também mencionou que alguns dos cìnturões-mõveis

pré-canrbrianos foram erodidos a niveis ntuito profundos, de lnodo a expor em su

perficje as estruturas cjrculares ou ovais, jndicatjvas da ascensão diapîrìca

de estruturas dômicas ìndependentes no seìo de rochas granîtjcaS ou gnãissìcas.

Ele enfatizou que nos nîveis mais profundos é gerada intensa movimentaÇao ver

tical e <lomos individuaìs podern ascender clos niveis mais baìxos para posìções

tectônicas mais altas. Esse autor citou ainda que este padrão de estruturas

circulares ou ovaìs tem sido encontrado em todo o ntundo.

De acorclo com Hills (1963) O fraturamento,relacionado aos eventos de

formação de macìÇos igneos (ìntrusão de p1útons),pode ter origem totalmente

posterìor e estas fraturas, de fortes ntergulhos, sompre se ajustam a um pa

drão regìonal ,ou seja, ao padrão das l inhas estruturais antigas que podem ocor

rer, conto heranÇa, nos nracjÇos intrusivos, Isto sìgnìfica que os padrões nnis

jovens devem obedecer às antigas linhas de fraqueza e, portanto, esse padrão

é tambõnl proetninente nas rochas regionais'

8,4.2 - Hìpõteses sobre a Tectônica

A clistr.ibuição dos lineamentos do Siste¡m C é totalmente congruente

conr a extensão do Grupo Serra dos Orgãos, que consiste de gnaisses, gnaìsses

granitìcos, migfiatitos e granitos de origem plutôn'ica (ver Capítulo 2), que

fonlan proeninentes feições topográfìcas conl elevações que superaln os 2000 nl

de altìtude. Essas feiÇões incìuem cumes e cflistas agudas e muìto e]evadas -

tipo "pão-cle-aÇúcar', - e escarpâmentos e vales pro fi'urn dantente entalhados, cont
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encostas nruito incl inadas e podem ser divididas em dois gr^upos, cacla qual conr

suas prõprìas caracteristicas fotogeológicas diagnõsticas.

Um desses grupos conpõe-se de I ineamentos retilineos ou suavenìente

curvos com as segu intes características diagnôsticas: 1)As orientações prin
cipais sìtuanl-se em volta de N70ol,l, N20oE, N600E e N70oE; orientações secundã

rias estão ao redor de N1Ool^l e N30ol^1. Verifìca-se assìnr que a maioria derre,
lineanrentos são aproximadamente concordantes com os I ineamentos do Sistema B,

anteriormente descrìto, o que signìfìca que são concordantes conr o padrão rg
gional de fraturanìento, 2) São bem nrais fortemente expressos na topografìa que

os outros sistemas, 3) As relações de intersecção destes lineamentos são bas

tante nît idas nas imagens.

0utro grupo consiste de feições l ineares anelares, que são truncadas

e deslocadas pe1 os lineanrentos retilíneos, fornrando um complexo sìstenra de seg

mentos curvos com amanjo concêrrtrjco. Desta forma, uma série de concentrações

de fragnentos de feições anelares se extende por toda a ãrea de distrjbuicão
clo bat6l i.to Serra dos ór gãos.

Tendo em vista ,a 1ìtolog ia do enrbasanrento, expressão topogrãfica,
distribuição espacial , relações de intersecção nrútua e reìação conr o "trend"
de lineanlentos regionaìs, enr conexão com os conceltos mencionados na Seção B.

4.1 , esses segmentos anelares podem ser consideraclos conro estruturas dônlicas

provocadas por diapirismo, Da mesma forma, os ì ineamentos retilîneos podem ser

inferidos conro fraturas de um sistema de tectônica de blocos causada por nrovi

nentaÇão vertical , Muitas dessas fraturas concordam com o padrão das linhas es

truturais mais antìgas, conforme definido peìos 1ìneamentos do Sistema B, de

modo que deve ser considerado que esses I ìneamentos mais jovens podentestar re

lacjonados à reativação dessas I ìnhas prê-existentes,

A Serra do Mar, no Estado do Rjo de Janeiro, forma uma lìnhade cr"is

ta em zìguozague, com d ireção gcraì nordeste, 0s I ineamentos distribuídos nes

t.a reg ião montanhosa têrn direções diversas, mas os sistemas nraìs proenlinentes

situam-se enì torno de NB0ol^1, N30ol^1, e lrl20oE, coincìdentes com as direções dos

Subsistemas 1,2 e 4 do Sistenla B. A conrbinaÇão dessas feicões geomórficas li
neares sugere a idéia de que a rnecânjca dos lineamentos dos subsjstemas 1 e 2

provavelnrente estã relacionacla ao epìsõdio de fornração da Serra do Mar,porque

a compressão regìonal que gerou o par conjugado de Fraturas õ suposta ser na

direção Nlll-SE, ou seja, exatanente perpendicu'lar ao Nt-Sl,J da cadeìa de

nrontanhôs. Com base nestas relaçõcs, pode ser ìmaginado que, nunrt dacla õpoca,
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a parte superìor da crosta, nesta região, esteve sujeita a uma força compres

sional de riireção NW-SE e formou-se, no estãgìo inicial , um par de fraturas
conjugadas de cisalhanrento, representado pe'los I jneamentos dos subsistenlas 1

e 2. Sob o esforço de compressão horizontal e soerguimento (ver Seção 2.1),
uma sõrje de montanhas se formou, por falhamento de blocos ocorrido princìpal
nrente ao longo das fraturas pré-ex istentes e dentre os quais aqueles cont clir-e

ções NB0ol^1, N30ol,,l e N20ol,J foranl reativados com rnaior intensìdacle. Assinr, os

ìinearnentos com essas dìreções são nais proeminentes que os demais.

8.5 Feições Circulares, Semi-Circuìares e Quase Circulares

Hã, na topografìa, a presenÇa de numerosas feições circulares, semi

-cjrculares,e quase cìrcuìares, com tamanhos variados e que se dist.ribuem em

toda a ãrea do Estado. Algumas foram napeadas como domos graníticos e intrusì
vas alcôlinas, mas a maioria delas foi prìmeìramente foto-mapeada durar¡te es_

te tral¡alho e nenhum comentário anterior sobre suas existôncias tem sido noti
c iado.

Essas I inhas curvas, anelares ou semi-anelares representam contornos
que podem ser bem distintos ou um pouco vagos e que têm sido reveladas nas ima

gens L1\lrlDSAT, conìo unla caracteristicâ frequente de terrenos cristal jnos. õ
maior núnlero destas fe ições estruturais local iza-se na reg ião da Serna dos 0r
gãos. As fornras perfeitamente circulares tênl dimensões de 1,a 9 km Ce dìânetro,
algumas circundam altos topogrãficos e vãrìas jã foram nrapeadas como corpos
granitìcos e intrusivas alcal ìnas. As formas semi e quase circulares compõem

-se de segmentos concêntricos ou não, quebrados e deslocados por outros ìinea
mentos, que atingen dezenas de quiìômetros em dìâmetro. Surgìndo como feìções
nrenos rea,lçadas na topografia elas aparentanl tratar-se de reflexos de antigas
estruturas, talvez relacionadas a novimentos de massas pìutônicas.

Nos terrenos gnãìssìcos tipo Paraiba, a presença destas estruturas
ê nrenos óbvia e de ìdentificaÇão ntaìs difîcil no canìpo, o que torna clifîcil ex

plicar sua. or'igem. Ern aìguns enlbasamentos cristalinos muito antìgos, eìas jã
foram relac ionadas a dornos gnáissicos, e o exempìo mais recente foi apresenta
do por Riccornini (1982), na reg ião do Quadriìãtero Ferrifero, Eventualrìtente,

a. formação deste padrão estrutural com caracterîsticas semi e quase cìrculares,
pode ter una onigem meranlent.e casual . 0s sensores orbitajs, dependendo d¿s con

dições de iluminaçã0, azjnlube solar, etc., podem tendencìosanlente reaìçar cer
tas linhas de fnaturas, que observadas ã distância de centenas de quilôrnctros,
assumiriam disposiçõcs que lhcs conferirìam aspectos cjrculares.
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9.0 - Ilp-õ.-!St. sobre a EvoluÇão da Tectônica Regional

0s resultados dos trabalhos de Campanha (1980, 1981) são os ntais .im

portantes para referôncìa, por tratarem da evoìução da mais ìmportante feìção
estrutura.l da ãrea, ou seja, o Lineamento de Al ém Paraiba. A proposição clesse

autor ê baseada efl estudos estruturaìs c petrográfìcos detalhados sobre rochas
blastonliloniticas da zona de falhamento de Alén Paraiba na ãrea da folha de

Trôs Rios e apoiada enr dados radìométricos que Cordani et alii (,l969, ,l973)ob

ti veranr na regìã0,

.Pelo que se depreende dos trabalhos de Canrpanha (op. cit.), a forma

ção das rochas conr texturas miloniticas (blastomììonìtos), representantes de

uma intensa catacìase, ocorneu sob a predomìnância de condições de del.orntação

dúctì1, através de uma combinação de processos de dafornração do reticulo cris
tal i no, recuperação e recri stal izaçã0, senr ìnrpì icar em processos rúpteì s ,'sensu

strictu", associados a cisalhamento, como contumente acontece, A orìgem clessas

rochas jncluiria vãrios processos de retrabalhamento sobre rochas originalnren
te de fãcies granulìto (> 2000 n.a.), taìs como forte deformaÇã0, mìcrogranu
lação dos grãos, recuperação, retrometamorfi smo para fãcìes anfibol ito, boud_L

nage e est iramento, dobramento cerrado a isocl inaì , transposìção e rrrignratizg

ção ìncipìente. Embora a relação temporal entre esses processos não esteja to
talmente esclarecida, eles provavelmentc correspondem ã fase pnincìpal de ,,
formaÇão e meta orfismo do Ciclo Brasiliano. Esta suposição é baseada na come
lação entre os dados estruturais e radionrãtricos, sugerindo que a forntação das

rochas blastonli loniticas se deu a 600 nl.a. A honrogeneidade do estìlo estrutu
ral nas rochas blastontjloniticas é marcante, con todas as estnuturas I ineares
e pehetrativas parale'ì as entre si, nuna fa ixa que se estende por 200 km, com

10 km de ìargura, na direção N6()oE. Movimentos transcor rentes posteriores afe
taram todas eslas estruturas e retalharant a zona de rochas blastonilonitìcas,
dando origern ao falha¡nento transcorrente dextral de Alõnl Paraíba no final do

Ciclo Brasilìano (500-450 m,a.), a partir de correìação com o restante do sis
tema dc falhamcntos tnanscorrentes da rcgìâo sucleste ào Brasì1. Nesta fase rúp

til cisalhante de deformaçã0, uma segunda cataclase daria origem ã estreita zo

na de rochas l¡lastomiloniticas finas de 3 km de ìargura e direção N6f)of,na re
gião centraì da faixa bìas[omi]onítica prìncìpaì, senr contudo ostentar o pa-

drão de dobraflento e tr"ansposição daquela.

Entretanto, não fica claro nos trabalhos de Cantpanha (op, cit. ) cg

mo as faixas cte blastonrilonitos terianl se orientado tão I ìnearmente, ao longo
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de centenas de quììôrnetros, afetando unra zona com mais de 10 knr de ìargura.Se
gundo esse autor, os blastomjlonitos teriam sìdo fornrados hã cerca de600nr.a.

e deforrnados no f inal do Brasìl jano, entre 500 e 450 m.a. Acred'itamos que es

sas rochas tenharn se originado durante a fase prìncipal de defornração do Bra

siliano, sob condjções de ductibilidade nroderada. Esta suposicão 6 neforçada
pela frcquente ocorrôncia, em todo o tstado, de pequenas faixas nrììonitìcas,
o que confirrnaria a ação regìonal daquele tecton'ismo. Por este mot'ivo, a for
mação da zona de blastonrilonitos foi cons'iderada como unra cont'inuaÇão ou sequên

cia do evento de defornlação reg.ional que retrabalhou rochas pr6-exìstentes.E:
te evento teria ocorrido hã 600 m.a. e foi aconrpanhado pelos esforços contpres

siona'is de segunda ordem que orìg'inaram a zona central de blastomil onitos f1
nos, ao nresmo tempo que criaram as zonas de Iineanrentos de segundaordeniorien

.tadas segundo N30oE. E importante frisar que esses eventos ocorreram quase ao

mesnlo tempo, nras os l'ineanrentos de segunda ordem sofreranr arrasto devido ã rno

vimenLação dextral na zona de blastonrilon'itos, causada pe'lo esforço N60oE.

0 exame clas imagens não permìte decid'ir sobre a cont'inuidade ou não

do Ljneanrento de Alõm Paraîba para o Estado de São Paulo. Na região cle transi
Ção ocorre uma quantidade muito grande de pequenos I ineanrentos secundãrios que

perturba a visual ização de possive'is l'igações com os I jneanrentos mapeados na

quele Estado. Canrpanha (op" cit. ) cclnlenta que os I ineanrentos paul istas (Taxa

quara, Cubatão, etc.) apresentanl uma s6rie de divergôncias corn relação ao de

Alénr Paraiba, o que torna igualmente problernãtica a supos'icão acerca de possi

veis con'Linuidades.

A partir das pesquisas de Cordani et alii (lg0g, 1973) entende-se

que os gnaisses nrignratítìcos e graniticos do Grupo Serra dos Õrgãos são sjn
tectônicos e do cicìo orogônico Bras'il iano. Por este motjvo, a forrnação das

feições curvas ou anelares do Sistenra C,'interpretactas conro relacionaclas à in
trusão <le p'lútons, foi considerada contenrporânea ao evento cle defornração rg
gìona'ì que fornrou a princ ipal zona de fa'lhanrento transcorrente da ãrea.

0s I ineanlentos retjlineos do Sistema C, dev'ido ã sua nìarcante expres

são topogrãfica, distrìbuicão reduzida e concondânc'ia com a direção dos outros

sistemas rle I ineanlentos, foram ìnterpretados como falhamentos vert'icais, QUê

nlovjmentaram antigos p'lanos de fraturas, prop'iciando o surgjnrento do s'istenra

de blocos que origìnou as nrontanhas da Serra do Mar, no periodo do Jurãssico

atõ o Tenciãrio, clev'ido a reativaÇão l^leal deniana da Plataforma Sul -Americana

(Alrneida, 1969).



A anãl ise das relaÇões mútuas entre os vários sìstemas de Iineanlen
tos do Estado do Rìo de Janeìro permite a inferência cle urna sequência relati.
va de eventos tectônicos que, entretanto, não podem ser situados no tempo geo

ìógico apenas com base nesse estado de feìcàes I ìneares, Contudo, tonnndo-se
como apoio as afjrnlações de Campanha, Cordani e Almeida, acinra referìrlas, é

possîvel eìaborar, aìnda que tentativanrente, o quadro de evoìução estrutural
e tectônica exposto na Tabela 8..3.

Por fìm, ó ìmportante tecer alguns comentãr ios acerca do possivel re
lacionamento entre o padrão estrutural observado para as rochas cristal jnas do

Estado do Rio de Janeiro e o padrão observado na Bacia de Canrpos, Gama Jr^.
(1977) apresentou um estuclo sobre os controles da sedinrentação na Bacja de Canl

pos, dando ônfase ao padrão al ternado de altos e l¡aixos estruturais (horsts e

grabens) com orìentações variando entre N1Oot e N60oE. Do exanìe dos napas es

truturais apresentados por este autor, verìfica-se a grande concordância entre
as onientações na Bacìa e aqueìas correspondentes ao Sistema A. E iãci1 supor
que, quando os esforços tensionais lìgados ao processo de reativação tectôni
ca do final do iurãss ico comeÇaram a agir na regiã0, eles reativaranr as p.i!
cìpais fraturas do embasamento, dando origem ao conplexo sistenra de "horsts"e
"grabens" identificados na Bacia de Campos, taÍs conto a Platal"orma do taraiba.
Charnejra de Campos, Baixo de São Tollé e Al tos regìonaìs do leste.

Suposições simìlaìes podem ser aventadas para a orìgem da Bacia de

Resende e o controle estrutural dos compìexos alcalinos no Estado do Rio de

Janeìro, igualnrente relacionados ãs estruturas de dìreção NE.



TABTLA 8.3

ESBOÇO DA SEQiJÊNC]A EVOLUTIVA ESTRUTURAL/TECTONICA DO ISTADO DO RIO DE JANEIRO

Cretãceo

?

Reâiivação Nealderia¡¿

Tensão ¡egio¡a1 conpressiYa. Nrlt-sE

j:st â8 r,o
Tardio

EsfoÌço_rcgionût conpressi-
vo de 3' orden. ìi50oE

B
R

s
I
L
I

¡¡oS¡es s iva dininuição Ce
esÍoiço-rcgjon¡1 corpressi-
vo dc 2' o¡den (li50o[)

5) Forn¿ção do tcievo esceloraio C¿ .zona dc blastonilo:litos
2) Ca¡acierizxção dos iine;enios rctilíneos Co Sisicra C

1) Socrg¡rinento da SeÌra do Ì,lai por falh¿,rcnto vc¡iicai dc b1oco5

Esiãsio
Princi?al
6C0 ou
620 R, â.

o

Esforç o- resionsl con¡ressi-
vo dc 2J or¿len N60u[

Fornação dos linee¡e¡ios dos Subsistenes t e 2 do Sistenã D, que represen!¿E uÞ pa¡
conju:ado de fi¿turas dc cisalhancnto

1¡é-c5tã8 io
Princ ìpai

(?)

Forrìâção dos lineinentos dos Subsistemas 3 e 5 do Sisteiììa B, quc rcprescntar uD ÞarconjuEa¿o de fraturas de cisalhancnto

Esforço regional conpressi-
vô dê lc orde:n Ë-Yi

Fornação dos liie¿nc-rrtos do Subsistela 4 do Sistema B, o-ue reprca€nizñ frãturas dc
c i srlha¡cnto

2) ne
b1

1) ro

Ir:ot cro ¡6icD Ìnferior a ¡\iqueano

tivação da ?o¡e dc frl
s tonil inít ica fina cor
rcttcs dc 2a or<lcn ¡cl
naçãc ttas zonas dc f¡rl
pclis {atxâs dc lincr

2)-ForFrção da zon¡ da filhi triDscorrc¡tc d.:trâl do l¿ ordcn, ljierucìto dê 
^l;,rParâíhî, con dircço_es À..6ooF e dc zona dc ¡ochas bÌastomiÌoríiicas dc l0 tn de

la rgu ra
L) Intrus¿-o dc ¡lútons, quc nâ toiroßrafia ¡cprcscnt¿m-sc por fclçõcs û¡q-ucâdas ou

¡:nclnrcs dcscontiru¡s do Sistcmã C

2) Iorrrç:o dc f:âturrs dc cisaihahcnto
curtos. colr ¿ireção IóCoE, es¡alhlÌdo

rj For.ação (ìa foliaç¡o rcgional (N60oE)
c ba¡damento. Fasc dc intensa caiacl

ha tÌanscorreile dc 1a ordcn,forração d6 fðlxô central
5 !.n dc lã¡8ura c ar¡aslc das zon¿s dc f¿lhas trå¡s-

â tcnovincntação dc Ialha t¡anscorrcrtc ¿ê 1â o!deE
hcs trinscorrcntcs dcxtrris dc 2r o¡dcñ, rc?rc5e:ì:s-
¡c¡tos li,^2...^E do Sjstci¡ Á, tod¡! cor di¡cçõet
dê rocha s bl astoniloirít i.as

FonrLação das rochas do fãcics granulito

xprcssas coFo lixcarcDtos Fouco clârôs c
por ioda ¡ área estu¿3da
irisiosidadê, außcn-est.utu¡ås,bou¿iraeÊt

(,
l-\)
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CAPTTULO 9

CONCI.USTES GERAIS

Esta pesquisa dedica-se ao estudo rretodolõgìco dos I ineamentos obser

vados nas imagens LANDSAT e SLAR. Devido a- qrande cobertura dessas ìntagens,

elas oferecern a possìbììidade de se traçaren oô I jneamentos e de se observarep

suas relaÇões mútuas atrav6s de longas distâncias e extensas ãreas. Suas bai

xas resoluções espaciais tendent a esnìaecer as menores feições terrestres, de

modo que a redução do excesso de detalhamento topográfico torna-se adequado à

ident ificação dos Iineanrentos de âmbito regional . Como resul tado, una vìsão ge

ral dos lìneamentos identjfjcados nessas imagens pode fornecer informações so

bne o ariabouÇo estrutural regional .

A interpretação fotogeoìõgìca das formas geomõrfìcas, dos padrões e

das texturas do relevo é um inrportante e bem conhecido aspecto da apì ìcação

prática do serrsoriamento remoto orbital. 0s atributos inovadores e re'levantes

do sistema LANDSAT incluenl: as características ntul tiespectrais, que servem pa

ra enfatizar contrastes na reflectância e auxil iar na detecÇãoe dìscrjminação

clos materiais da superficie terrestre; as caractcristìcas espacìais eln escala

s inóptìca, que tornam possiveì a observação integrada das feições I ineares

maiores; e as caractcristicas de inrageanento terrporaì e repetitìvo que forne

cem realces sazonais dos alvos, facil itando a extração dos i ineamentos.

0 real ce sazona l das feiÇões I ineares da superficie da Terra é a prìn

cipal razão pela qLral unla anál ìse temporal de ìmagens LANDSAT fornece lrrais in

fornraÇões que a interpretaÇão de unta cena de uma única 6poca. A baixa incl ina

Ção solar acentua a textura do terreno e os padrões topográfìcos atravõs de

unl realce por sornbreanento anãìogo ao observado nas ìmagens de radar de visa

da lateral, Este realce por sombreamento é um elemento da aìor inrpO[Lâncìa pa

ra a extraÇão de l.ineanrentos. A textura e a topografia em ãreas de relevo mq

derarlo a suave poden ser prontamente interpretadas sob condições favorãvejs de

baixa incl inação solar. Atém do nlais, a integracão entre o MSS-LANDSAT' RBV

-LANDSAT e SLAR pode forr¡ecer mais informaÇão que o uso de untúnico sensor.Des

te modo o mãximo de feicões I ineares será obtido através de unl processo inte

ratiVo de interpretação de imagens de cliversos sellsores, aclquiridas sob clifg

rentes cond iÇõe s .
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A extraÇão de 'l ineamentos com certas direções é influenciada nas i nrg

gens LANDSAT pelo azìnrute solar e peìos efeitos do sistema I jnear de vanredura

do sensor l4SS, enquanto que nas ìmagens SLAR essa ìnfluência é exercìda pela

dìreção de ilunrinação. Assim, quanclo semapeìam l ineamentos é precìso tomar cui

dado com esses eFeitos negativos e procurar compensá-ìos com a ìnterpretação
de dados dc diversos sensores.

Tanto as imagens espacìais quanto as de grande altitude sempre reve

lam nunrerosas feìções I jneares de vários comprìmentos e em várias dìrecões, 0

núrnero geralnrente excessivo de lineanrentos requer o uso de métodos prãtìcos de

cl assjficação e anál ise para a interpretaÇão de seu signìficado tectônicoe es

trutural. Quando tal tarefa não ô satisfatorìanretrte real ìzada, a inrpl icação

dos I jneamentos na evoluÇão geológica de unra ãrea não fica perfeitantente carac

terizada. Assim, na história dos estudos de I ineamentos, muìtos geõ1ogos se

concentranr na classificacão e anãl jse desses I jneamentos, na tentativa de e.ll

contrar um mðtodo aclequado para thes dar a ìnterpretacão geolõgica majs apre

priada possivcl . Tendo em vjsta as deficiências dos métodos de anãl ise e as

várias classjficações baseadas na suposta orìgem, na expressão topogrãfìca ou

no comprìnenbo, decìdìu-se treste trabalho adotar o "trend" ou a dìreção como

elemento bãsìco para a classificaÇão dos l ineamentos en sistenras e subsìstenras,

util izancìo-se como parânretros auxil iares os padr'ões, o contprimento conrparati

vo, as relaÇões de jntensecção e o grau de expressão no terreno.

Três sistemas e cinco subsistemas foram identificados segundo estes

crit6rios, no E stado flunlinense:

. - Sistenra A, que incìui unra faixa princìpa1 de lineantentos (o "Lineanento

. de Além Paraiba") e oito faixas subordinadas, diretamente associadas ã

prì nre i ra .

- Sistema B, que ìncluì cìnco subs istemas com diferentes direções:1(N77o

-870l^j), z (N30o-45ol,I), 3 (N30-tzok), 4 (N120-24oE), e 5 (N64o-i4oE).

- Sisterna C, que ìnc1ui dois tipos de feições I ineares: retìlíneas enl di

versas djreções e curvos e anelares.
Cada sistena e subsjstema de lìneanlentos estã expr esso em um nìapa prg

prì0, anexo a este trabalho, o que facilìta a anál ise quantìtativa e

quaì itativa de tais I ineamentos,

Enr estuclos de I incamentos um fato ìnevìtãvel torna-se evidente: trui

tas vezes não se observanr no campo, evidôncias total¡lente seguras da existôn
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cia de un lineamento. Deve-se considerar que os I ineamentos revelados por ima

gens obt.idas a grarrdes altitudes podent ser demasiadanlente extensos e seu curso
representado por vales muito largos, de forrna que as escalas de observações

ordinár'ias no carnpo poden ser muito grandes para detectar sua presenÇâ. Por

outro ìado, nruitas l'inhas estrutura is, representadas por l ineamentos, não aflo
ram e portaì1to não podeur ser mapeadas por nrétodos tradicionais de geoìogìa de

superficie, Consequenbernente a reìação entre os dados obtidos em escalas tão
distintas de observação só poderã ser feìta por métodos indiretos de correla
çõo, cle forma que o signif ìcarlo geolõgìco da niaior ja dos I ineamentos serã ape

nas jntcrpretativo.

A partìr da classificacão e anãlÍse dos linearnentos e da correlaÇão

entre eles e os dados cle carlpo, puderam ser inferidas várìas feições estrutu
rais, sua mecânica e sua sequônc ia de desenvolvìmento. Contudo deve ser unfg
tizado aqui que a ìnferência sobre a tectônica é extremanlente dedutiva, de mo

do que este trabalho pretende âpenas apresentar uma sugestão sobne uma possí

vel contribuição dos estudos de I jneamentos fotogeolõgicos ã ìnvestigação es

trutural e tectônica em âmbìto regional

A faixa de l ineamentos AA do Sistema A, paraìela ao vale do rio Pg

rail¡a clo Sul " colrposta por rochas blastornilonitìcas, com largura de 10 km, ex

tensão cle nla is de 300 km e direção N60oE poc.le selinferida como sendo uma zo

na de falhanrento transcorrente dextral de prìmeira ordem, causada por un pre

vãve1 esfor'ço regìonal compress ivo com direÇão t-ld. Assirn, é aceì Lãvél que sob

este esforÇo conrpressìvo direcìonal , o embasamento sofreu inicialmente defor
mação pìástica (dúctil)em nivejs crustais infcriores. 0 padrão da fo.liação

regional expressa nas ìrnagens conlo sutis feiçõcs I ineares pode ser considera

da como o produto dessa detonlacão dúctìl. Da nresma forma, as fraturas eases
trejtas faixas blastomiloniticas colr direção N6OoE podenr tambénr ser relacjona-
das a este jnîcio de ck¡formação do enbas¡rnrento. Com o crescimento continuo da

jntensidade <ia tensão conrpressìva, o enlbasanlento teriâ se partido nunra grande

ruptura, constituindo a grande zorra da falha transcorrente de Alé¡r Paraiba.

As faixas subordinadas de I ineamentos denomìnadas A1 , 42, ...AU,dis
tribuidas enr anrbos os lados da faixa prìncipaì AA, nunla única direção N30ot,

podem ser interpretadas conro zonas de falhas transcorrentes dextraìs de segun

cla ordenr. causadas por uma tensão regìonal de direção N60oE, resul tante da

reorientaÇão da tensão de prìnreìra ordenl nos blocos adjacentes ã falha princ.i

pal.
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0s Iinearnentos do subsister¡a 4 do sistenla B, tôm um "trend" erìtorno
de N20oE e podem ser ìnfer"idos como fraturas de cisalhanento causâdas pelo es

forço regional de segunda ordem, quando a intensidade desse esforço decaju for
temente após a forrnação e inicio de consolidação das zonas de transcorrência
de segunda ordem, Os I ineamentos dos subsistenas 3 (em torno de N1Oot,l) e 5(em

torno de N720E) podem ser interpretados conìo uìn par conjugado de fraturas de

cisalhamento, causadas por uma forÇa direcional N30oE e que se supõe sena com

pressão de terceira ordenr no estãgio final de evolução do sistenla de falhal
transcorrentes da regìão.

0s ì'ineanrentos dos subsistemas 1 (enr torno de N82ol,,l) e 2 (enr torno
de N3zot^J) podern ser tanbénr considerados conìo outro par conjugado de lraturas
de cisalhanrento, nuiLo nraìs jovens que os anteriormente citados e supõe-se te
rem sido causados por uma conrpressão rcgìonal E-W. Devido ao fato de qru essã

suposto esforço foì quase perpendìcular ao traÇ.rdo geraì da Serra do Mar, su

põe-se tambêm que esteja relacionado ã formação dessa cadeia de rnontanhas.

0s I ineamentos retilirreos do sistema C podem ser cons iderados conìo

causados por falhanrento em bloco, ocorrido prìncipaìrnente ao longo de fraturas
regionaìs maìs antigas, durante a fornraÇão da Serra do Mar. 0s segmentos li
neares anelares do sìstema C podem ser infer"idos como estruturas dônjcas cau

sadas por diapirisnro e podem ser antecedentes aos I ineanlentos do Sistenra B e

aos I ìneanrentos netilineos do sistema C.

Em regìões de rochas cristal inas po1 imetamõrficas e poì icicì icas,as
estruturas são d iversas e complexas. Entretanto, as técnicas atuais de senso

riamento remoto apenâs permitem a observação das feições lineares regìonaìs,
que podem representar falhas, zonas de falhas, foì iações, juntas ou fraturas.
Unra pesquisa tectônica que leva em consideração apenas estas feições estrutu
rais de extensão regionai, serã sem d[ivìda insuficiente. Assìn, para unta ìn
terpretação tectônìca pertinente, 6 obvia¡lente necessãria a associação dos co

nhecimentos petrológicos e petrogenéticos, estudos estruturais <letalhados ut
escalas diversas (tais conro estudos mjcroestruturais e exa res e medidas de

afloramentos) e pesqu isas geocronoìógìcas e de evolução do anlbiente tectônico.
Por isso, deve ser enfatizado que uma pesquisa tectôn ica regionaì deve ser con

duzida através da interação entre dados de vãrios campos clo conhecirrento Suõ

1ógico, fornecidos por pesquisadorcs específìcos dessas áreas. Infel izmente,o

núnlero destes dados 6 bastante precãrio para a regìão do Estado do Rjo de Ja

neiro e a tarefa de obtô-los é uma incumbôncia que requer várias equìpes de



' 137

trabalho e um grande dìspêndìo de ternpo. Parece lógìco que estudos prévìc.rs de

carãter regional podem servir de orientaÇão ou apoìo aos trabalhos tnais deta
'lhados ou conduzi-ìos ao estudo de ãreas selecìonaclas, que ntais diretamente

podern elucidar a estruturação geolõgìca ou o tectonismo regional.
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ANIXOS

Mapa Geológico do tstado do Rio de Janeiro Sìnplificado doanexo dos

Anajs do 29Q Congresso Brasileiro de Geologia, Volunte 4.

Mapa de Lineanrentos do Estaclo do Rio de Janejrona tscala 1:500.000,

Conrpilado do Mosaico das Imagens do I4SS-LI\NDSAT da Figura 6.36.

Mapa de Lineanrentos Classìficados no Sistema A,na Escala 1:500.000.

Mapa de Lineamentos Class'ificados no Subsistema 1 do Sistema B, na

Escala 1:500.000.

Mapa de Lineamentos Class'ificados no Subsistenta 2 do Sìstema B, na

Escala 1 :500.000.

Mapa de L'ineamentos Classif jcados no Subsistenla 3 do Si stenta B, na

Escala 1:500.000.

Mapa de L'ineanrentos Class'ificados no Subsistema 4 do Sistema B, na

tscala 1:500.000.

Mapa de Ljneamentos Classificados no Subsistenra 5 clo S'istenla B, na

Escala 1:500.000.

Mapa de Lineamentos Classìf icados no S'istenra C,na Esca'la 1:500.000.

Mapa de Medìdas de Fol iação no Estado do R'io de Janeiro.
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do Rio de Janeiro.
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