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RESUMO 

 

Dados aerogeofísicos são empregados principalmente na cartografia geológica e 
na prospecção mineral e de hidrocarbonetos. Neste contexto, foram gerados mapas 
gamaespectrométricos e magnéticos - contemplando um arcabouço magnético-
estrutural - com o propósito de verificar suas implicações na geologia Pré-Cambriana da 
região de Brusque, leste do Estado de Santa Catarina. A área de estudo é composta 
predominantemente por sequências metavulcanossedimentares e clásticas do Grupo 
Brusque – Formação Rio do Oliveira e Botuverá – além de granitoides intrusivos 
associados ao complexo (e.g. Suíte Granítica Valsungana Norte e Sul). Foram 
processados e interpretados dados geofísicos adquiridos em linhas de direção norte-sul 
espaçadas em 500 m e com altura de voo de 100 m. O arcabouço magnético-estrutural 
revelou tendências, principalmente na direção NW-SE relacionadas a prováveis diques, 
ainda não geologicamente cartografadas. Além disso, foi possível harmonizar 
lineamentos magnéticos com algumas das principais unidades geológicas, desta forma, 
contribuindo com a geologia da área de estudo. Predominaram na área estimativas de 
profundidade das fontes entre 200 e 600 m. A Suíte Valsungana Sul apresentou valores 
superiores a 600 m de profundidade, além das mais expressivas anomalias magnéticas 
e gamaespectrométricas. O parâmetro F revelou baixos valores no batólito meridional e 
altos no batólito setentrional, indicando que processos de alteração hidrotermal não 
ocorreram (ou em pequena escala) no maciço sul, ao contrário de sua contraparte norte. 
Foram delineados cinco domínios gamaespectrométricos com base nas concentrações 
dos radionuclídeos K, eTh e eU, os quais foram correlacionados a geologia local. Assim, 
foi possível constatar através do arcabouço magnético-estrutural e dos mapas 
gamaespectrométricos a aplicabilidade da magnetometria e gamaespectrometria para a 
complementação e validação da geologia, sobretudo para porções de áreas com difícil 
acesso, escassez de afloramentos e/ou densa cobertura vegetal. 

Palavras chave: Brusque, arcabouço magnético-estrutural, aerogamaespectrometria, 
cartografia geológica. 
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ABSTRACT 

 

Aerogeophysical data are applied mainly in geological cartography and to mineral 
and hydrocarbon prospecting. In this context, gamma-ray spectrometric and magnetic 
maps – including a structural-magnetic framework - were generated with the purpose of 
verify its implications for Precambrian geology of Brusque region, eastern Santa Catarina 
State. The study area is predominantly comprised by metavolcanic-sedimentary and 
clastic sequences from Brusque Group – Rio do Oliveira and Botuverá Formations – in 
addition of intrusive granitoids associated to the complex (e.g. Northern and Southern 
Valsungana Granitic Suites). The processed and interpreted aerogeophysical data were 
acquired along north-south lines spaced at 500 m, with a mean terrain clearance of 100 
m. The structural-magnetic framework revealed structures, primarily with northwest-
southeast strike, possibly related to dikes which were not previously mapped. 
Furthermore, magnetic lineaments showed a good correlation with the main geological 
units and granted new features on study area. The estimates depths of magnetic sources 
oscillated between 200 and 600 m. The Southern Valsungana Suite displayed depths 
greater than 600 m. In addition, it showed the highest magnetic and gamma-ray 
anomalies. The F-parameter displayed low values in southern batholith and high values 
in the northern one, indicating that hydrothermal alteration processes did not occur (or in 
small scale) on the southern massif, in contrast to its counterpart north. Five gamma-ray 
spectrometric domains were characterized through the radionuclides K, eTh and eU. 
These domains were linked to the local geology. Therefore, the structural-magnetic 
framework and gamma-ray spectrometric maps showed that geophysical methods 
comprised a valid mechanism to geological mapping displaying the feasibility of 
magnetics and radiometrics in order to complement and corroborate geology, especially 
in areas with difficult access, outcrops scarcity and/or dense vegetation cover. 

Keywords: Brusque, structural-magnetic framework, airborne radiometrics, geological 
mapping.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVAS 

Dados aerogeofísicos são frequentemente utilizados na cartografia geológica e 

na prospecção mineral e de hidrocarbonetos, tanto na esfera pública quanto na 

privada (Isles & Rankin 2013). Neste contexto, dados aerogeofísicos de alta resolução 

espacial, cobrindo o Pré-Cambriano dos estados de Santa Catarina e do Paraná, 

foram recentemente cedidos ao Departamento de Geologia (DEGEOL) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM, Serviço Geológico do Brasil) (CPRM 2011). Com base neste acervo, 

a pesquisa visa delinear um arcabouço magnético-estrutural e discutir a 

gamaespectrometria da região de Brusque, Estado de Santa Catarina, limitada pelas 

coordenadas geodésicas 48º45’ - 49º de longitude Oeste e 27º - 27º15’ de latitude Sul, 

com área aproximada de 690 km2 (Figura 1-1), a partir do processamento e 

interpretação de dados aerogeofísicos. 

 

Figura 1-1: Mapa do Estado de Santa Catarina com indicação da área de estudo (azul) e estradas de 
acesso principais (vermelho). A BR-486, citada no texto, é a rodovia interligando os municípios de Itajaí 
e Brusque na imagem. 

O município de Brusque está localizado a 100 km de Florianópolis-SC e a 241 

km de Curitiba-PR. Entre os diversos acessos ao município, os principais são feitos 

pela rodovia BR-101 (Figura 1-1). Com saída de Curitiba pela BR-101 em direção ao 

sul se desvia pela BR-486 ao chegar em Itajaí-SC. Partindo de Florianópolis-SC se 
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prossegue pela BR-101 (direção norte) até a cidade de Tijucas-SC desviando para a 

SC-410 em direção a Brusque. 

A área de estudo compreende predominantemente unidades do Complexo 

Metamórfico Brusque (CMB) ou Grupo Brusque e granitoides associados (Suíte 

Granítica Valsungana Norte e Sul), além de uma unidade pertencente ao Terreno 

Florianópolis e outras pouco representativas do Complexo Camboriú (Basei et al. 

2014, Wildner et al. 2014). A área também engloba ocorrências minerais diversas 

como ouro, tungstênio, prata (Basei et al. 2014). Portanto, a motivação do trabalho 

consiste na integração geofísico-geológica através da análise do arcabouço 

magnético-estrutural, derivado da aplicação de métodos qualitativos (realce de 

anomalias) e semiquantitativos (Deconvolução de Euler), além de mapas 

gamaespectrométricos que mostram o comportamento dos radioelementos (K, eTh e 

eU) para as unidades geológicas da área. 

Em continuidade, realizou-se a digitalização/vetorização dos mapas geológicos 

de Basei et al. (2014) e Wildner et al. (2014) para uma análise combinada com os 

dados aerogeofísicos, aos quais foram aplicadas técnicas para melhor visualização 

(gamaespectrometria) do comportamento dos radioelementos e de realce de 

anomalias (magnetometria). Estes métodos facilitam a interpretação dos dados. Para 

a gamaespectrometria, técnicas consagradas na literatura foram usadas, como as 

composições ternárias RGB, razões de radioelementos. Para a magnetometria, foram 

aplicados métodos de realce como Amplitude do Sinal Analítico (Nabighian 1972, 

1974, Roest et al. 1992), Gradiente Horizontal Total (Cordell & Grauch 1985), além de 

outros mais atuais como Theta Map (Wijns et al. 2005), Inclinação do Sinal Analítico 

do Gradiente Horizontal Total (Ferreira et al. 2013). 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal da pesquisa foi delinear o arcabouço magnético-estrutural 

e caracterizar gamaespectrometricamente a região de Brusque – SC com o objetivo 

de averiguar suas relações com a geologia da área. Para atingir tal objetivo, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

i) Construção da base geológica e geofísica de dados da área de estudo; 
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ii) Aplicação de métodos de realce de anomalias magnéticas (interpretação 

qualitativa) e geração do arcabouço magnético-estrutural; 

iii) Aplicação de métodos semiquantitativos (Deconvolução de Euler e Signum 

Transform) pretendendo estimar as profundidades das fontes e validar o arcabouço 

magnético-estrutural; 

iv) Geração do espectro de potência radial médio a fim de classificar as 

profunidades das fontes; 

 v) Geração e interpretação de mapas gamaespectrométricos básicos (K, eU, 

eTh), transformados (eU/eTh, eU/K, eTh/K), fator F (F=K*eU/eTh), normalizados (Kd 

e Ud) e ternários RGB (K-eTh-eU), além do Modelo Digital de Terreno (MDT) para 

sobresição das imagens gamaespectrométricas; 

vi) Correlação das imagens geofísicas com os dados geológicos.  
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2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

A área de estudo está inserida na porção meridional da Província Mantiqueira, 

no contexto do segmento setentrional do Cinturão Dom Feliciano no Estado de Santa 

Catarina (Heilbron et al. 2004, Chemale et al. 2012). Este segmento abrange três 

domínios tectônicos principais, norte, central e sul (Figura 2-1), limitados pelas zonas 

de cisalhamento Itajaí-Perimbó e Major Gercino (Basei et al. 2011, Chemale et al. 

2012). 

O Domínio Norte é representado pelo Complexo Granulítico de Santa Catarina, 

cuja evolução principal é Neoarqueana, com deformação e metamorfismo 

majoritariamente no Paleoproterozoico, e pela Bacia de Itajaí, composta por rochas 

vulcanossedimentares tardi a pós-tectônicas ao Ciclo Brasiliano (Chemale et al. 2012). 

O Domínio Central engloba o Complexo Camboriú e o Complexo Metamórfico 

Brusque (CMB) ou Grupo Brusque. O primeiro consiste em rochas granito-gnáissicas 

paleoproterozoicas, enquanto o segundo é constituído por sequências de rochas 

metavulcanossedimentares neoproterozoicas, representando as unidades 

supracrustais da parte mais setentrional do Cinturão Dom Feliciano (Basei et al. 2011, 

Chemale et al. 2012). A origem e evolução do CMB são objetos de controvérsias na 

literatura, configurando uma bacia pericratônica que passou por eventos de 

metamorfismo e deformação (Basei et al. 2011) ou associada a uma sedimentação 

relacionada a sistema de riftes que evoluiu para uma margem continental passando 

por metamorfismo regional orogênico de baixa pressão e sendo intrudida por 

granitoides Brasilianos (Philipp et al. 2004). 

O Domínio Sul, ou Batólito Florianópolis, é composto por diversas intrusões 

graníticas de afinidade alcalina a cálcio alcalina datadas do Neoproterozoico que se 

intrudiram em ortognaisses do embasamento (Chemale et al. 2012). 

As unidades da área de estudo foram mapeadas em escala 1:500.000 por 

Wildner et al. (2014) (Figura 4-1 e ANEXO I) e em escala de maior detalhe (1:100.000) 

por Basei et al. (2014) (Figura 4-2 e ANEXO II). 
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Figura 2-1: Principais unidades geotectônicas do Estado de Santa Catarina, sul do Brasil, com 
representação da área de estudo em vermelho. Siglas: AR – Arqueano, PP – Paleoproterozoico, NP – 
Neoproterozoico, € - Cambriano, PZ – Paleozoico, MZ – Mesozoico, CN – Cenozoico (modificado de 
Chemale et al. 2012). 

2.1 UNIDADES MAPEADAS POR WILDNER ET AL. (2014) 

Foram identificadas quinze unidades geológicas na área de estudo, 

compreendendo unidades do embasamento ao Terreno Tijucas (Complexos Granito-

Gnáissico-Migmatíticos, Complexo Metamórfico Brusque e granitoides associados 

(como a Suíte Valsungana), Terreno Florianópolis (Granitoides da região de Porto 

Belo) e Coberturas Cenozoicas (depósitos aluvionares e colúvio-aluvionares). O mapa 

geológico simplificado pode ser visto na Figura 4-1 e o completo no ANEXO I. 

2.1.1 Terreno Tijucas 

A grande maioria das unidades geológicas da área pertencem ao Terreno 

Tijucas, contemplando doze unidades, as quais foram divididas em: 
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(a) Complexos Granito-Gnáissico-Migmatíticos 

Somente uma unidade pertence a este grupo (Migmatitos Morro do Boi). 

Localiza-se em pequena expressão a leste da área de estudo englobando uma porção 

da Suíte Nova Trento. São migmatitos estromáticos de composição tonalito-

granodiorítica com anfibólio e biotita datados do Paleoproterozoico, Orosiriano. 

(b) Complexo Metamórfico Brusque 

Ao todo oito unidades são pertencentes a este complexo, constituindo segunda 

maior extensão em área (à exceção dos granitos). Datam do Paleoproterozoico, 

Toniano, e compreendem litofácies das formações Rio do Oliveira e Botuverá. 

A Formação (Fm.) Rio do Oliveira, sotoposta a Fm. Botuverá, está situada 

exclusivamente na porção sudeste da região reunindo três unidades: (i) granada-

biotita-muscovita-quartzo xistos (litofácies psamopelítica), (ii) turmalinitos e 

calcissilicáticas (litofácies exalativa) e (iii) anfibolitos e metabasaltos (litofácies básica). 

Acompanham o trend regional de direção NE-SW com uma pequena variação para E-

W na litofácies exalativa (Figura 4-1 e ANEXO I). 

A Fm. Botuverá está situada quase que exclusivamente entre dois grandes 

corpos graníticos, com uma porção pouco significativa no extremo sudeste. Envolve 

alternância entre sericita xistos e quartzitos micáceos (litofácies rítmica), ortoquartzitos 

(litofácies quartzíticas), alternância de quartzitos micáceos e sericita-biotita xistos 

(litofácies psamítica rítmica), clorita-biotita-muscovita xistos e clorita-sericita-quartzo 

xistos (litofácies pelítica) e clorita e anfibólio hornfels associados ao metamorfismo de 

contato decorrente da intrusão dos granitos brasilianos no Complexo Metamórfico 

Brusque (litofácies cornubianítica). Esta última litofácies foi observada somente na 

auréola de contato do Granito Valsungana Norte. A Fm. Botuverá é alongada na 

direção NE-SW, acompanhando as zonas de cisalhamento regionais Itajaí-Perimbó e 

Major Gercino (Figura 4-1 e ANEXO I).  

(c) Granitoides relacionados com o Complexo Metamórfico Brusque 

Englobam três unidades que, em conjunto, perfazem mais de 50 % da área de 

estudo. Afloram nas porções noroeste e central com direção NE-SW. Datam do 

Neoproterozoico, Ediacarano. Sâo compostos majoritariamente pela Suíte 

Valsungana, que encerram biotita monzogranitos a sienogranitos com megacristais 
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de feldspato potássico. A Suíte Nova Trento, situada de forma dispersa na Suíte 

Valsungana Sul, abarca biotita monzogranitos a quartzo-sienitos. O Monzogranito 

Indaiá aflora no sul em contato com a Suíte Valsungana Sul e envolve monzogranitos, 

sienogranitos e granodioritos inequigranulares. 

2.1.2 Terreno Florianópolis 

Engloba apenas uma unidade de pouca expressão na faixa leste da área que 

data do Neoproterozoico, Ediacarano. É composta por granitoides migmatíticos de 

composição tonalítica a granodiorítica. 

2.1.3 Coberturas Cenozoicas 

Engloba uma unidade de depósitos aluvionares associada as drenagens da 

área sendo composta por areias grossas a finas a sedimentos síltico-argilosos. Outra 

unidade cartografada é representada por depósitos conglomeráticos, cascalheiras e 

sedimentos síltico-argilosos recobrindo vertentes e encostas. 

2.2 UNIDADES MAPEADAS POR BASEI ET AL. (2014) 

Foram identificadas também quinze unidades geológicas na área de estudo, 

compreendendo unidades do Grupo Brusque, do Complexo Camboriú, dos 

Granitoides Intrusivos no Grupo Brusque (e.g. Suíte Valsungana), e de Coberturas 

Superficiais (depósitos aluvionares), além de diques básicos mesozoicos. O mapa 

geológico simplificado pode ser visto na Figura 4-2 e o completo no ANEXO II. 

2.2.1 Grupo Brusque 

De idade Neoproterozoica, Criogeniano, é constituído por uma unidade inferior 

metavulcanossedimentar em contato tectônico com uma sequência superior 

predominantemente clástica. O Grupo Brusque perfaz um pouco menos de 50 % da 

área estudada e é representado por dez unidades concordantes ao trend regional, 

NE-SW. É dividido nas formações Rio do Oliveira e Botuverá. 

A Fm. Rio do Oliveira compreende unidades metavulcanossedimentares de 

baixo a médio grau metamórfico e estão situadas na porção sudeste da região. É 

composta por metabasaltos, anfibólio-biotita xistos e níveis de rochas calcissilicáticas 

com bandas carbonáticas (unidade metabásica e calcissilicática); turmalinitos com 
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pirita e chert (unidade turmalinítica); biotita-muscovita-quartzo xistos com 

porfiroblastos de cloritoide ou granada (unidade metapelito-psamítica). 

A Fm. Botuverá engloba sete unidades, as quais são predominantemente 

clásticas de baixo a médio grau metamórfico. Estão situadas principalmente na porção 

central (entre os corpos granitoides) da região e em menor expressão no extremo 

noroeste e sudeste. São as unidades mais paralelizadas ao trend regional NE-SW. As 

unidades de baixo a médio grau metamórfico são compostas por: muscovita-quartzo 

xistos, granada-mica-quartzo xistos e quartzitos (unidade metapsamítica); alternância 

entre xistos e quartzitos (unidade metaritmítica); hornblenda xistos carbonáticos, 

quartzo-muscovita xistos carbonáticos e mármores (unidade metacarbonática); 

muscovita xistos, granada-biotita xistos, calcissilicáticas (unidade metapelítica). As 

unidades de baixo grau metamórfico são compostas por ortoquartzitos maciços a 

foliados (unidade quartzítica); alternância de quartzitos micáceos e sericita-biotita 

xistos (unidade metapsamítica rítmica); clorita-biotita-sericita xistos cinza prateados 

(unidade metapelítica). 

2.2.2 Complexo Camboriú 

Duas unidades compõem este complexo. A unidade Migmatitos Morro do Boi e 

o Granito Ponta do Cabeço. A primeira é composta por migmatitos com predomínio 

de estrutura estromática, enquanto a segunda é definida por granitoides diatexíticos 

de composição tonalítica a granodiorítica. Ambas estão situadas no extremo leste da 

área em porções pouco significativas e em contato com o Granito Valsungana Sul. 

São datadas do Neoproterozoico, Ediacarano. 

2.2.3 Granitoides Intrusivos no Grupo Brusque 

Representam os corpos mais expressivos com mais de 50 % da área total. 

Possuem idades do Neoproterozoico, Ediacarano. O magmatismo granítico está 

situado na porção noroeste (dado pela Suíte Valsungana Norte) e centro-sudeste 

(Suíte Valsungana Sul e Suíte Nova Trento). 

A Suíte Valsungana é composta por biotita monzogranitos a sienogranitos com 

megacristais de feldspato potássico centimétricos (Hueck et al. 2016) e encontra-se 
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alongada na direção NE-SW. A Suíte Nova Trento é constituída por biotita 

monzogranitos de estrutura maciça. 

2.2.4 Diques Básicos do Mesozoico 

De direção NW-SE, os diques básicos na área são pouco expressivos, 

totalizando quatro corpos localizados quase que exclusivamente no Granito 

Valsungana Norte. Apesar de estreitos, seus comprimentos são significativos no 

contexto da área. São compostos por diabásios equigranulares a porfiríticos com 

fenocristais de plagioclásio. 

2.2.5 Coberturas Superficiais 

Associadas ao rio Itajaí-Mirim - o qual se estende diagonalmente por toda a 

área - e pelo rio do Moura (faixa sudeste), as coberturas superficiais abarcam 

depósitos aluvionares, constituídos por sedimentos areno-silte-argilosos e cascalhos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Através de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) foram digitalizados 

dois mapas geológicos e processados dados aerogeofísicos para proceder a 

integração geofísico-geológica da área de estudo. 

3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

Um SIG pode ser definido como um sistema computacional que armazena e 

usa dados que descrevem locais da superfície terrestre ou como um conjunto de 

ferramentas que coleta, armazena, recupera, transforma e exibe dados espaciais do 

mundo real para um propósito particular (Burrough 1986, Rhind 1989). 

Os dados arquivados em um ambiente SIG podem ter origem física (como 

mapas e imagens impressas) e serem posteriormente digitalizados para extensões 

gráficas (e.g. .tif, .png) (Fedalto 2015). Pode-se georreferenciar (tornar as 

coordenadas conhecidas num dado sistema de referência) essas extensões e 

vetorizar seus componentes em elementos geométricos (como pontos, linhas e 

polígonos), que armazenam informações através de um banco de dados contido no 

SIG (Fedalto 2015).  

Neste contexto, foi realizada a digitalização/vetorização para a área de estudo 

dos mapas de Wildner et al. 2014 (Figura 4-1) e Basei et al. 2014 (Figura 4-2), 

realizados em escalas de 1:500.000 e 1:100.000, respectivamente. O ambiente SIG 

empregado foi o software ArcGISTM, no qual unidades e estruturas geológicas foram 

vetorizadas para a integração geofísico-geológica da área de estudo. Ambos os 

mapas cartografados foram georreferenciados no datum World Geodetic System 1984 

(WGS 84), o mesmo dos dados aerogeofísicos. 

3.2 MAGNETOMETRIA – CONCEITOS BÁSICOS 

A magnetometria consiste na medição das variações do campo magnético 

terrestre (Dentith & Mudge 2014). As variações do campo magnético anômalo (CMA) 

são dadas pelo magnetismo das rochas, que é principalmente controlado pela 

propriedade física denominada susceptibilidade magnética (Dentith & Mudge 2014). 

Esta determina o grau que um corpo foi magnetizado e é análoga ao papel que a 

densidade possui na interpretação gravimétrica (Telford et al. 1990). 
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A magnetização observada em rochas pode ser dividida em induzida e 

remanente (ou residual). A induzida é dada pela interação entre minerais magnéticos 

e o campo terrestre atual, enquanto a remanente é dependente da história magnética 

da rocha (Telford et al. 1990, Weihermann 2016). A intensidade local do campo 

magnético terrestre é medida nos levantamentos aeromagnetométricos. Mede-se o 

campo magnético total, o qual, após a correção da variação diurna e a subtração do 

International Geomagnetic Reference Field (IGRF) resulta no Total Magnetic Intensity 

(TMI) ou Campo Magnético Anômalo (Isles & Rankin 2013, Dentith & Mudge 2014). 

A determinação do campo geomagnético em uma região é definida pela sua 

intensidade, ou força (F), e sua direção, descrita pela sua inclinação e declinação 

(Dentith & Mudge 2014). O máximo valor do campo geomagnético ocorre nos polos 

magnéticos: em torno de 60.000 nT (nanoTesla) no polo norte magnético e 67.000 nT 

no polo sul magnético. O valor mínimo (em torno de 25.000 nT) ocorre no Brasil e 

parte sul do Oceano Atlântico (Dentith & Mudge 2014). 

3.3 GAMAESPECTROMETRIA – CONCEITOS BÁSICOS 

A gamespectrometria envolve a medição física da radiação gama, a qual está 

relacionada com os teores de potássio (K), urânio (eU) e tório (eTh) nos primeiros 30-

45 cm da superfície terrestre, podendo envolver rochas ou materiais intemperizados 

(Dickson & Scott 1997, Weihermann 2016). 

A radioatividade natural medida resulta da desintegração do potássio-40 e das 

séries do tório-232 e urânio-238 (Dickson & Scott 1997). Estes são os únicos 

radioelementos naturais com capacidade de serem detectados nos levantamentos 

aerogamaespectrométricos (Minty 1997). O tório e o urânio não emitem raios gama, 

assim são medidos seus produtos de decaimento radioativo, como o 214Bi e 208Tl, 

respectivamente, sendo suas concentrações dadas em equivalente tório (eTh) e 

equivalente urânio (eU) (Minty 1997). 

Cada radioelemento é medido através de uma faixa de energia específica 

dentro do gamaespectrômetro. As faixas energéticas para cada radioelemento podem 

ser vistas na Tabela 3-1. 
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Tabela 3-1: Janelas e picos de energia recomendados para mapeamento de radioelementos naturais. 

A energia do fotopico de cada nuclídeo é mostrada em parênteses (modificado de IAEA 2003). 

Canal radiométrico Intervalo de energia (MeV) Nuclídeo 

Potássio 1,37 – 1,57 40K (1,460 MeV) 

Urânio 1,66 – 1,86 214Bi (1,76 MeV) 

Tório 2,41 – 2,81 208Tl (2,610 MeV) 

Contagem total 0,41 – 2,81 - 

Na aerogamaespectrometria deve-se considerar diversas variáveis, entre elas 

a geometria e contrastes de propriedades físicas das fontes radioativas, pluviosidade, 

vegetação, entre outras (Minty 1997). A interpretação eficiente deve levar em conta 

estes fatores e considerar as condições de desequilíbrio na série de decaimento do 

urânio, além da relação da química do potássio, do tório e do urânio na natureza (Minty 

1997). 

3.3.1 Comportamento geoquímico dos radioelementos 

(a) Potássio 

Este elemento está presente em 2 % da crosta terrestre. O K-40 é o único 

isótopo radioativo do potássio e ocorre como 0,012 % do potássio natural. Os 

principais minerais ricos nesse elemento são os feldspatos potássicos e as micas. A 

porcentagem de K é geralmente alta em rochas ácidas-félsicas e baixas em máficas 

(Dickson & Scott 1997, Minty 1997, Wilford et al. 1997). 

O potássio é uma fonte muito fraca de radiação em relação as séries do tório e 

urânio, mas por ser abundante na natureza é capaz de contribuir igualmente ao tório 

e urânio no fluxo de radiação natural (Minty 1997). 

(b) Urânio 

Possui abundância média crustal de 2,7 ppm (Minty 1997) e ocorre 

naturalmente como radioisótopos das séries U-238 e U-235 e culminam nos isótopos 

estáveis Pb-206 e Pb-207, respectivamente. Apresenta-se nas valências U4+ e U6+, o 

primeiro geralmente contido em minerais insolúveis (Dickson & Scott 1997).  

U é encontrado em grandes concentrações em pegmatitos, sienitos, 

carbonatitos, granitos radioativos e alguns folhelhos negros. Similarmente ao potássio 

e tório, o urânio tende a se concentrar de forma proporcional a acidez de rochas 
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ígneas. A presença deste radioelemento é mais comum em minerais acessórios e 

resistatos (zircão, titanita, monazita, allanita, xenótimo), apesar de ser encontrado 

como traços em minerais primários (e.g. feldspatos) (Minty 1997). 

(c) Tório 

Ocorre naturalmente como radioisótopo da série 232Th culminando a 

desintegração com o isótopo estável 208Pb. Possui abundância média crustal de 8,5 

ppm (Minty 1997). 

Os minerais acessórios e resistatos que contém U também encerram Th. Os 

principais minerais que contém Th (monazita e zircão) apresentam-se estáveis 

durante o intemperismo e podem se acumular em depósitos de minerais pesados. O 

tório quando lixiviado pode ser retido em óxidos e hidróxidos de ferro ou titânio e em 

argilas (Dickson & Scott 1997, Weihermann 2016). 

3.4 CARACTERÍSTICAS DO LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO 

Os dados magnéticos e gamaespectrométricos da área de estudo foram 

selecionados do Projeto Aerogeofísico Paraná – Santa Catarina, realizado entre 2009 

e 2011 pela CPRM. A localização da área de estudo no contexto do projeto 

aerogeofísico pode ser encontrada na Figura 3-1, enquanto as especificações 

técnicas e de equipamentos do levantamento aéreo podem ser visualizadas na Tabela 

3-2 e Tabela 3-3, respectivamente. 

3.5 PROCESSAMENTO AEROGEOFÍSICO 

Os dados magnéticos e gamaespectrométricos originais foram reorganizados 

em malhas quadradas regulares de 100 m por 100 m (1/5 do espaçamento das linhas 

de voo), com base na interpolação bidirecional usando a rotina bi-directional line 

gridding (BIGRID) do software Oasis Montaj™ da Geosoft®, que é a técnica de 

interpolação mais indicada para dados dispostos em linhas paralelas (Geosoft® 2013). 
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Figura 3-1: Localização da área de estudo (polígono preto), no contexto do Projeto Paraná-Santa 

Catarina (polígono vermelho) (modificado de CPRM 2011). 

Tabela 3-2: Especificações técnicas do aerolevantamento (modificado de CPRM 2011). 

Projeto Paraná-Santa Catarina 

Ano 2011 

Direção das linhas de voo N-S 

Espaçamento entre as linhas de voo 500 m 

Direção das linhas de controle E-W 

Espaçamento entre as linhas de controle 10 km 

Intervalo entre medições geofísicas 
0,1 s (magnetômetro) 

1,0 s (espectrômetro) 

Altura média de voo 100 m 

Velocidade aproximada de voo 

PR-FAG: 269 km/h 

PT-WOT: 276 km/h 

PR-LDS: 284 km/h 

3.5.1 Processamento magnético 

O fluxograma da Figura 3-2 mostra as etapas do processamento dos dados 

aeromagnetométricos, que encerraram métodos de análise qualitativa (realce de 

anomalias) na obtenção de domínios magnéticos e do arcabouço magnético-

estrutural. Além disso, métodos semiquantitativos como Espectro de Potência Radial 

(Spector & Grant 1970), Deconvolução de Euler (Thompson 1982, Reid et al. 1990) e 

Signum Transform (Souza & Ferreira 2012, 2013, 2015) foram aplicados para a 

validação do arcabouço magnético-estrutural e estimar o topo das profundidades das 

fontes magnéticas. 
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Tabela 3-3: Especificações dos equipamentos usados no levantamento aerogeofísico (retirado de 

CPRM 2011). 

Prefixo da Aeronave PR-FAG PT-WOT PR-LDS 

Modelo da Aeronave Caravan II PA31 

Fabricante da Aeronave REIMS 406 Piper Navajo 

Aeromagnetômetro Scintrex CS-3 

Gamaespectrômetro Exploranium GR-820 

Volume dos Cristais Detectores  

de Iodeto de Sódio 
2.560 pol3 down e 512 pol3 up 

Sistema de Navegação FASDAS 

Sistema de Aquisição GPS Trimble AgGPS 132 DGPS “Realtime” 

Câmera de Vídeo Panasonic WV-484 

Radar Altímetro KING 405 Collins ALT-50 

Altímetro Barométrico Fugro/Enviro 

Magnetômetro Terrestre GEM Systems GSM-19 

Sistema de Aquisição FASDAS 

 

 

Figura 3-2: Fluxograma do processamento dos dados aeromagnéticos. 
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Após a interpolação dos dados do Campo Magnético Anômalo (CMA) foi feita 

uma correção de 105 nT (valor médio do grid igual a -105 nT) para balancear os 

valores positivos e negativos. O CMA foi reduzido ao polo (RTP) (Baranov & Naudy 

1957, MacLeod et al. 1993). Este método tem por base recalcular os valores do campo 

magnético, simulando a localização da fonte no polo magnético (I = 90º) (Castro et al. 

2014). Assim, a natureza dipolar das anomalias magnéticas é removida e as 

amplitudes máximas das anomalias são dirigidas ao centro de suas fontes, facilitando 

a interpretação geológica (Isles & Rankin 2013, Castro et al. 2014). 

A técnica RTP envolve algumas dificuldades práticas para sua aplicação, 

principalmente em regiões de baixas latitudes magnéticas, como no Brasil, nas quais 

o filtro é instável. Além de ser necessária a inclinação e declinação do campo 

magnético induzido (obtido do IGRF), assume-se normalmente que a magnetização 

de todas as rochas da região é induzida, ou seja, paralela ao campo geomagnético. 

Para corpos rochosos com fortes componentes de magnetização remanente a 

aplicação do RTP é teoricamente inválida (Isles & Rankin 2013, Dentith & Mudge 

2014). Isto se deve ao fato da técnica assumir que a direção da magnetização em 

toda a área a ser transformada é conhecida e é igual a do campo magnético terrestre 

da localidade. Entretanto, para rochas dominadas por magnetização não-induzida 

raramente se conhece a direção da magnetização. Como corpos magnetizados 

remanentemente são raros nas fontes dominantes das anomalias magnéticas, o uso 

do RTP é altamente recomendado para pesquisas aerogeofísicas, sendo tarefa do 

intérprete reconhecer feições afetadas pela remanência (Isles & Rankin 2013, Dentith 

& Mudge 2014). Casos em que a técnica RTP foi aplicada com sucesso em áreas com 

predomínio de magnetização remanente foram descritas na literatura (Al Azry et al. 

1993, Sexton et al. 1993). Os parâmetros usados para a redução ao polo foram obtidos 

do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e podem ser 

encontrados na Tabela 3-4: 

Tabela 3-4: Dados com os parâmetros utilizados para a redução ao polo do CMA. 

Data média da 
aquisição 

Coordenada 
central da área 

Declinação 
magnética (D) 

Inclinação 
magnética (I) 

Altitude 
média 

Inclinação para 
correção da 

amplitude (-90º+I) 

20-09-2010 27,12º W; 48,87º S -18,34º -37,28º 389 m -52,72º 
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Aos dados do CMA-RTP foram aplicados o filtro de continuação para cima 

(upward continuation) de 500 m (Figura 4-3d). Esta técnica visa simular a aquisição 

dos dados de campo magnético a altitudes maiores que a original, minimizando ou 

removendo os sinais de fontes rasas e ruídos, de alta frequência espacial, destacando 

as fontes mais profundas (Isles & Rankin 2013) e permitindo assim um melhor 

delineamento do arcabouço magnético-estrutural (Weihermann 2016). Os domínios 

magnéticos foram delineados no CMA-RTP-UW500m (Figura 4-7), com base nos 

comprimentos de onda e amplitudes das anomalias. 

A formulação matemática da maioria dos métodos de realce de anomalias 

aplicados aos dados do CMA-RTP-UW500m são indicados na Figura 3-3, enquanto 

as características de todos os métodos são explicadas em maior detalhe na Tabela 

3-5.  

Os métodos de realce executados foram: gradientes horizontais (Gx, Gy – 

Cordell & Grauch 1985), gradiente vertical (Gz – Evjen 1936), amplitude do sinal 

analítico (ASA – Nabighian 1972, 1974, Roest et al. 1992), gradiente horizontal total 

(GHT – Cordell & Grauch 1985), inclinação do sinal analítico (ISA – Miller & Singh 

1994), inclinação do gradiente horizontal total (IGHT – Cooper & Cowan 2006), 

gradiente horizontal total da inclinação do sinal analítico (GHT-ISA – Verduzco et al. 

2004), Theta Map (Wijns et al. 2005), inclinação do sinal analítico do gradiente 

horizontal total (ISA-GHT – Ferreira et al. 2010, 2013) e Signum Transform (Souza & 

Ferreira 2012, 2013, 2015). A aplicação destes métodos visa estimar a localização 

dos centros ou bordas das fontes magnéticas, tornando menos onerosa a tarefa de 

interpretação dos dados magnéticos. 

A delineação do arcabouço magnético-estrutural foi feita no mapa ISA-GHT 

levando em consideração os outros métodos de realce. Segundo Ferreira et al. (2013), 

a técnica ISA-GHT é menos sensível a variações nas profundidades de fontes e indica 

a posição das bordas nos seus máximos de uma maneira mais acurada, mesmo para 

múltiplas fontes de interferência. 

A deconvolução de Euler (Thompson 1982, Reid et al. 1990) é um método 

semiquantitativo que é usado com frequência na interpretação magnética 

(Weihermann 2016). Para um determinado tipo de fonte, que é especificada pelo 

índice estrutural (SI ou IE) conforme Tabela 3-6, pode-se estimar a localização da 

fonte. 
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Figura 3-3: Principais métodos de realce de anomalias magnéticas. Conforme Ferreira et al. (2010). 

Tabela 3-5: Resumo das características dos métodos qualitativos e quantitativos aplicados na área de 

estudo (com base em Fedalto 2015, Weihermann 2016). 

Métodos de realce qualitativos Características 

Gradientes horizontais (Gx, Gy) – Cordell & 
Grauch (1985) 

Filtros que fornecem informações acerca da 
profundidade dos corpos anômalos, sendo 

independentes da direção do campo magnético 
regional, da magnetização da fonte e do 

mergulho do contato. 

Gradiente vertical (Gz) – Evjen (1936) 

Primeira derivada vertical. Este filtro realça as 
altas frequências (fontes rasas), em detrimento 
das baixas, eliminando os efeitos regionais, de 
longos comprimentos de onda, associados a 

fontes profundas. 

Gradiente Horizontal Total (GHT) - Cordell & 
Grauch (1985) 

Vetor resultante das combinações das 
derivadas de primeira ordem nas direções x e y. 

Utilizado para realçar os limites (bordas) dos 
corpos e estruturas causadoras das anomalias. 

Amplitude do Sinal Analítico (ASA) - Nabighian 
(1972, 1974), Roest et al. (1992) 

 

Função relacionada as derivadas nas direções 
x, y, z do campo magnético. Os picos da ASA 
são simétricos e ocorrem diretamente sobre as 
bordas dos corpos e diretamente sobre o centro 

dos corpos estreitos. 

Inclinação do Sinal Analítico (ISA) - Miller & 
Singh (1994) 

Retrata o ângulo formado entre os vetores real e 
imaginário do sinal analítico representando o 
quociente entre Gz e o GHT. Método detector 

de centros de corpos ou estruturas magnéticas. 
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Gradiente Horizontal Total da Inclinação do 
Sinal Analítico (GHT-ISA) - Verduzco et al. 

(2004) 

Combinação da ISA e suas derivadas 
horizontais Gx e Gy. Evidencia o centro e as 

bordas dos corpos, recomendado para mapear 
estruturas rasas do embasamento e alvos de 

exploração mineral. 

Theta map - Wijns et al. (2005) 
Normalização do GHT pela ASA. Posiciona as 

anomalias diretamente sobre suas fontes. 

Inclinação do Gradiente Horizontal Total (IGHT) 
- Cooper & Cowan (2006) 

 

Normalização do GHT pelo Gz. Posiciona as 
anomalias diretamente sobre suas fontes. 

Utilizado para delimitar as bordas dos corpos, 
equalizando o pico de corpos rasos e profundos. 

Inclinação do Sinal Analítico do Gradiente 
Horizontal Total (ISA-GHT) - Ferreira et al. 

(2010, 2013) 

Aplicação do ISA nos dados derivados do GHT. 
Melhor resolução das bordas dos corpos, devido 

à equalização do GHT pelo ISA. 

Método qualitativo e semiquantitativo Características 

Signum Transform – Souza & Ferreira (2012, 
2013, 2015) 

Normalização da derivada vertical de segunda 
ordem (Gzz). As anomalias magnéticas 

apresentam dois valores (valor 1 quando se 
está sobre as fontes causativas e -1 quando não 

situadas sobre as fontes). É utilizada para 
definir os limites de estruturas. 

Método semiquantitativo Características 

Deconvolução de Euler (Thompson 1982, Reid 
et al. 1990) 

Utilizada para estimar a profundidade do topo 
das fontes magnéticas. Obtida através da 

relação das derivadas horizontais e verticais do 
campo magnético com a localização das fontes 

causativas. 

Tabela 3-6: Índices estruturais (IE ou SI) magnéticos e o tipo de fonte associada (modificado de Reid 
& Thurston 2014). 

IE (SI) Magnético Modelo 

3 Esfera 

2 Cilindro / Pipe 

1 Sill / Dique  

0 Contato / Step 

Para os mapas de soluções de Euler foram usados os índices estruturais 0 e 1, 

com uma tolerância máxima de profundidade de 5 e 10 % e window size (tamanho de 

janela espacial) de 5 e 10 vezes o tamanho da célula, ou seja, 500 m e 1.000 m, 

respectivamente. As profundidades foram divididas em quatro classes: acima de 600 

m, entre 600 e 400 m, entre 400 e 200 m e menores que 200 m. Os atributos das 

soluções de Euler para cada índice estrutural podem ser visualizados na Tabela 3-7. 

Os mapas que apresentaram melhores resultados foram para o índice estrutural 0 

com tolerância de 5 % e tamanho de janela de 500 m e 1.000 m. O SI zero mostrou-

se mais compatível para a análise, visto que o modelo da geologia da área (Figura 
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4-1 e Figura 4-2) é mais propenso a fontes do tipo contato. Portanto, esses serão os 

mapas apresentados aqui neste trabalho. 

Tabela 3-7: Números de soluções de Euler para SI iguais a zero e um para diferentes tolerâncias e 

tamanhos de janela. 

SI0 

Tolerância (%) 5 5 10 10 

Tamanho de janela espacial (m) 500 1.000 500 1.000 

Número de soluções 14.951 15.336 30.705 32.419 

SI1 

Tolerância (%) 5 5 10 10 

Tamanho de janela espacial (m) 500 1.000 500 1.000 

Número de soluções 21.786 31.981 37.583 47.835 

O espectro de potência radial médio consiste na média da energia em 

diferentes direções, possivelmente causadas por fontes de diversas naturezas, para 

um mesmo número de onda (Spector & Grant 1970, Seixas 2014). 

Os topos das fontes causadoras de anomalias podem ser divididos em 

componentes de fontes profundas, intermediárias, rasas ou ruídos, conforme quebras 

na declividade da função espectral (Seixas 2014). Isso ajuda na aplicação de filtros 

de frequências para a profundidade das fontes de interesse (Seixas 2014). 

Para calcular o espectro é necessário transformar um grid de dados no domínio 

do espaço para o de frequências (Seixas 2014, Geosoft® 2015). Isto é realizado 

através do algoritmo de Transformada Rápida de Fourier (FFT), que consiste em 

converter o domínio original de um sinal (geralmente tempo ou espaço) para sua 

representação no domínio da frequência (Seixas 2014). O espectro de potência dos 

dados do CMA pode ser observado na Figura 4-9. 

3.5.2 Processamento gamaespectrométrico 

Foram gerados mapas gamaespectrométricos básicos (K, eU e eTh), 

transformados (razões eU/eTh, eU/K e eTh/K), fator F, normalizados (Kd e Ud) e 

ternário RGB (K-eTh-eU) conforme fluxograma da Figura 3-4. Os resultados podem 

ser visualizados na (Figura 4-12, Figura 4-13 e Figura 4-14). Além disso, foram 

caracterizados domínios gamaespectrométricos na área com base principalmente no 

mapa ternário (Figura 4-15). 
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Figura 3-4: Fluxograma de processamento dos dados aerogamaespectrométricos. 

Os grids de K, eTh e eU apresentaram valores negativos em sua composição 

devido a erros instrumentais ou operacionais de processamento e correções, entre 

outros. Para se eliminar os valores negativos e nulos foi realizada uma correção 

adicionando 0,01 ao valor mínimo (Tabela 3-8), descartando assim a divisão por zero 

em mapas de razões dos radioelementos, por exemplo (Ferreira et al. 2009). 

Tabela 3-8: Valores corrigidos para cada radioelemento. 

Radionuclídeo Valor mínimo (GRID) Valor adicionado Mínimo Corrigido 

K -0,59 0,60 0,01 

eTh -0,44 0,45 0,01 

eU -0,61 0,62 0,01 

Os mapas das razões (eU/K, eU/eTh, eTh/K), segundo Ribeiro et al. (2013), 

são utilizados para destacar as diferenças entre as concentrações dos radioelementos 

em corpos graníticos de uma mesma região, ou mesmo identificar áreas com forte 

alteração hidrotermal do tipo potássica e/ou sericítica (dois tipos de alteração com 

maior concentração de K). A variação na concentração dos radioelementos é 

resultado essencialmente de processos de enriquecimento (diferenciação magmática 

e/ou alteração hidrotermal), geologia local ou grau de intemperismo. A identificação 

de áreas com alteração hidrotermal pode resultar na associação deste processo com 

a ocorrência de metais base (cobre, chumbo, zinco), além de ouro e prata (Ferreira et 

al. 2009, Ribeiro et al. 2013). 
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O parâmetro ou fator F, definido por Gnojek & Prichystal (1985), realça o 

enriquecimento de potássio e urânio em relação ao tório, principalmente quando 

relacionado a áreas com alteração hidrotermal. Além disso, regiões com forte 

intemperismo tendem a apresentar valores para o parâmetro F muito baixos, enquanto 

maciços rochosos que foram submetidos ao enriquecimento de potássio e urânio por 

alteração hidrotermal tendem a apresentar altos valores (Ribeiro et al. 2013). 

Os parâmetros Kd (potássio anômalo) e Ud (urânio anômalo) representam os 

desvios (anomalias de interesse) dos valores ideais de potássio e urânio, 

respectivamente, normalizados pelo tório (Saunders et al. 1987). 

De acordo com Ribeiro et al. (2013), o mapa ternário associa uma determinada 

cor a cada um dos radioelementos. No padrão RGB, as cores vermelho, verde e azul 

(Red, Green, Blue) estão associadas ao potássio (em %), equivalentes tório e urânio 

(em ppm), respectivamente, constituindo os vértices de um triângulo equilátero. As 

gradações das cores variam conforme o teor de cada um dos elementos: a cor branca 

representa altas concentrações dos três elementos enquanto a cor preta é associada 

aos baixos teores. O mapa ternário é utilizado, assim como os mapas de razões, para 

ressaltar os contrastes entre áreas com diferentes concentrações dos três elementos, 

que, as vezes, não são perceptíveis nos mapas básicos (K, eTh e eU), facilitando 

assim a interpretação (Ribeiro et al. 2013). 
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4 RESULTADOS 

4.1 MAPAS GEOLÓGICOS 

O produto final da digitalização e vetorização dos mapas geológicos com 

legendas simplificadas de Wildner et al. (2014) – mapeado em escala 1:500.000 - e 

Basei et al. (2014) - escala 1:100.000 - para a área de estudo podem ser visualizados 

na Figura 4-1 e Figura 4-2, respectivamente, enquanto os mapas com legendas 

originais de cada autor estão presentes no ANEXO I e ANEXO II. 

No ambiente SIG criou-se um polígono (extensão shapefile - .shp) para a área 

de estudo, o qual foi aplicado aos mapas geológicos e aos dados aerogeofísicos. 

 

Figura 4-1: Mapa geológico simplificado da área de estudo (modificado de Wildner et al. 2014).
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Figura 4-2: Mapa geológico simplificado da área de estudo (modificado de Basei et al. 2014).
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4.2 MAPAS AEROMAGNÉTICOS E DE INTEGRAÇÃO GEOFÍSICO-GEOLÓGICA 

Os mapas aeromagnetométricos foram confeccionados no Oasis montajTM em 

escala 1:100.000 (Figura 4-3, Figura 4-4, Figura 4-5 e Figura 4-6), conforme 

fluxograma da Figura 3-2. Todos os mapas foram pseudoiluminados com azimute de 

45º de inclinação e 45º de declinação). 

 

Figura 4-3: Mapas magnéticos - conjunto 1 - da região de Brusque-SC: (a) campo magnético anômalo 
(CMA); (b) campo magnético anômalo corrigido; (c) redução ao polo do campo magnético anômalo 
(CMA-RTP) e (d) CMA-RTP com continuação de 500 m para cima (CMA-RTP-UW500m).  
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Figura 4-4: Mapas magnéticos - conjunto 2 - da região de Brusque-SC: (a) gradiente horizontal – eixo 
x (Gx-CMA-RTP-UW500m); (b) gradiente horizontal – eixo y (Gy-CMA-RTP-UW500m); (c) gradiente 
vertical – eixo z (Gz-CMA-RTP-UW500m) e (d) segunda derivada vertical – eixo z (Gzz-CMA-RTP-
UW500m).  

O espectro de potência radial médio pode ser apreciado na Figura 4-9. As 

fontes profundas apresentaram comprimentos de onda (λ) de até 2,5 km e 

profundidades superiores a 500 m, enquanto as fontes intermediárias exibiram 

comprimentos de onda entre 2,5 e 0,5 km e profundidades menores que 500 m. As  
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Figura 4-5: Mapas magnéticos - conjunto 3 - da região de Brusque-SC: (a) gradiente horizontal total 
(GHT-CMA-RTP-UW500m); (b) amplitude do sinal analítico (ASA-CMA-RTP-UW500m); (c) inclinação 
do sinal analítico (ISA-CMA-RTP-UW500m) e (d) Theta Map do CMA-RTP-UW500m. 

fontes rasas mostraram profundidades semelhantes as intermediárias (menores que 

500 m), sendo possível somente classificá-las pelos comprimentos de onda (valores 

menores que 0,5 km). 

A partir do mapa CMA-RTP-UW500m (Figura 4-3d), foi realizada a separação 

de domínios de acordo com a intensidade do sinal magnético (Figura 4-7). Pela escala 
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Figura 4-6: Mapas magnéticos - conjunto 4 - da região de Brusque-SC: (a) Signum Transform de Gzz, 
sendo os valores positivos representando as fontes (verde) e negativos a ausência destas (preto); (b) 
inclinação do gradiente horizontal total (IGHT-CMA-RTP-UW500m); (c) gradiente horizontal total da 
inclinação do sinal analítico (GHT-ISA-CMA-RTP-UW500m) e (d) inclinação do sinal analítico do 
gradiente horizontal total (ISA-GHT-CMA-RTP-UW500m).  

de cores os domínios magenta/vermelho apresentam altos valores relativos, vermelho 

a laranja valores médios e valores baixos representam cores laranja a azul. Assim, os 

domínios A, B e C refletem, respectivamente baixas, médias e altas amplitudes 

magnéticas. 
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Todos os domínios apresentaram uma tendência paralela ao trend regional 

(NE-SW), com exceção de uma porção do domínio B na região nordeste da área que 

possui uma forma mais circular, sem uma direção muito definida. 

 

Figura 4-7: Domínios magnéticos traçados com base na amplitude do sinal magnético do CMA-RTP-

UW500m.  

 

Figura 4-8: Mapas de soluções de Euler de índice estrutural igual a zero para tolerâncias e tamanhos 

de janela espacial de: (esquerda) 5 % e 500 m e (direita) 5 % e 1.000 m. 
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A Figura 4-10 mostra os lineamentos traçados no mapa ISA-GHT. O arcabouço 

foi delineado sobre o máximo das anomalias, que representam as bordas dos corpos. 

Nesta imagem também são mostrados os lineamentos ISA-GHT interpretados em 

conjunto com os contatos geológicos das principais unidades da área de estudo 

segundo os mapas de Basei et al. (2014) e Wildner et al. (2014). As unidades 

delimitadas foram: A – Suíte Granítica Valsungana Norte, B – Formação Botuverá – 

Grupo Brusque, C – Suíte Granítica Valsungana Sul e outros granitos associados 

(Suíte Nova Trento) e D – Formação Rio do Oliveira – Grupo Brusque. Notou-se uma 

boa correlação entre o arcabouço magnético-estrutural e a localização das estimativas 

da profundidade das fontes 

 

Figura 4-9: Espectro de potência radial médio do campo anômalo para a área de estudo com a 
interpretação dos intervalos do número de onda (1/λ) e estimativas de profundidade dos topos das 
fontes. 

A demarcação dos principais lineamentos magnéticos pode permitir a definição 

de trends direcionais das estruturas magnéticas da área de estudo, segundo NE, NW 

e ENE (Figura 4-10 e Figura 4-11).  



 

31 
 

Pode-se observar que os lineamentos exibem uma maior concentração na 

porção central e sudeste da região de estudo. A direção preferencial dos lineamentos 

é NE-SW tendendo para ENE. Os de direção NE-SW são caracterizados por uma 

extensão maior do que aqueles de direção ENE, os quais são mais distribuídos e 

esparsos na região. Lineamentos de grande extensão com orientação NW-SE são 

caracterizados nas porções central e nordeste. Estes lineamentos NW não são mais 

observados quando se transpõe o limite da Suíte Valsungana Sul com a Formação 

Botuverá – Grupo Brusque e são constatados em menor ocorrência no mapa de ISA-

GHT na Suíte Valsungana Norte.  

 

Figura 4-10: Mapas de interpretação e integração geofísica-geológica: (esquerda) lineamentos 
interpretados (em branco) no mapa ISA-GHT-CMA-RTP-UW500m; (direita) lineamentos traçados no 
mapa ISA-GHT em conjunto com as soluções de Euler, além dos contatos das principais unidades da 
área para os mapas de Basei et al. (2014) (laranja) e Wildner et al. (2014) (azul): A – Suíte Granítica 
Valsungana Norte, B – Formação Botuverá (Grupo Brusque), C – Suíte Granítica Valsungana Sul e 
outros granitos associados (e.g. Suíte Nova Trento) e D – Formação Rio do Oliveira (Grupo Brusque). 

É observado que a maioria das estimativas de profundidade são menores que 

600 m, oscilando entre 200 e 600 m. As profundidades maiores que 600 m estão 

dispostas na parte central da área, próximas as bordas do Granito Valsungana Sul – 

unidade C, e na porção noroeste, associada ao Granito Valsungana Norte – unidade 

A. 
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Quanto aos lineamentos de direção NW, as estimativas de profundidade das 

fontes são mais rasas, com valores oscilando entre menos que 200 m e entre 200 e 

400 m (Figura 4-10). 

O arcabouço magnético-estrutural foi sobreposto aos mapas geológicos - sem 

a planimetria – de Wildner et al. (2014) e Basei et al. (2014) (Figura 4-11) para 

verificação da correlação com as estruturas geológicas da área com a interpretação 

magnética. Aqui serão abordadas as análises para cada um dos mapas geológicos de 

estudo, começando com o de Wildner et al. (2014). 

Para o mapa geológico de Wildner et al. (2014), observou-se uma fraca 

correlação com as fraturas/falhas do mapa geológico e alguns contatos da área. 

Muitas das fraturas/falhas do mapa geológico que apresentam orientação preferencial 

para NW (direção predominante na região) não foram associadas aos lineamentos 

magnéticos. Em contraste, os lineamentos magnéticos NW de significativa expressão 

na área não puderam ser associados a nenhuma estrutura geológica, no entanto, 

encontram-se paralelizados as fraturas/falhas do mapa geológico. 

Foi constatado que houve uma uma boa correlação do contato sul do maciço 

Valsungana Norte com a Formação Botuverá e o lineamento magnético. Este contato 

entre as duas unidades, segundo o mapa de soluções de Euler, teria estimativas de 

profundidade entre 200 m (partindo-se do sudoeste do contato) até maiores que 600 

m em direção ao nordeste do mesmo. 

Quanto a tectônica de baixo ângulo do mapa geológico, dada pelos 

cavalgamentos, os lineamentos magnéticos são compatíveis com estas feições 

geológicas.  

Os pequenos lineamentos magnéticos com orientação NE-ENE retilíneos a 

levemente ondulados na porção nordeste podem ser associados ao trend dos 

cavalgamentos das unidades da Formação Botuverá, Grupo Brusque. 

Na porção sudeste da área, com cavalgamentos de direção E-W da Formação 

Rio do Oliveira – Grupo Brusque, os lineamentos magnéticos apresentaram direção 

WNW, seccionando os cavalgamentos da área, revelando compatibilidade entre 

ambos. 
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Figura 4-11: Lineamentos do mapa ISA-GHT sobre mapas geológicos da área de estudo de Wildner 
et al. (2014) (parte superior) e Basei et al. (2014) (parte inferior) 
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A porção no oeste da área é escassa em lineamentos magnéticos, podendo ser 

a resposta local aos cavalgamentos mapeados, tornando difícil a relação com a 

geologia. 

O mapa geológico de Basei et al. (2014) mostrou melhores correlações do 

arcabouço magnético-estrutural com os contatos geológicos das unidades principais 

que o de Wildner et al. (2014) (Figura 4-11). O contato cartografado que delimita a 

Suíte Granítica Valsungana Norte se mostrou em harmonia com os lineamentos 

magnéticos interpretados. 

A distribuição dos cavalgamentos é quase que semelhante em ambos os 

mapas geológicos. No entanto, a correspondência dos lineamentos com essas 

estruturas na porção sudeste mostrou-se com melhor compatibilidade para o mapa de 

Basei et al. (2014). 

Muitas das falhas indiscriminadas cartografadas em Basei et al. (2014) são 

menores e mais distribuídas que as dadas em Wildner et al. (2014). As falhas 

indiscriminadas apresentam direções variadas, NE e NW, com uma ligeira 

predominância para NE. Assim, não foi possível estabelecer uma correlação para 

estas estruturas, a exceção da porção mais a leste da Suíte Valsungana Sul, que em 

alguns lineamentos magnéticos de direção NE-ENE corresponderam a falhas 

cartografadas. 

As falhas indiscriminadas que atravessam mais de uma unidade e com 

significativa expressão - como as duas situadas entre o norte da Suíte Valsungana 

Sul e uma (de comprimento extenso) cortando a Suíte Nova Trento, a Formação Rio 

do Oliveira e a Suíte Granítica Valsungana Sul – não foram associadas a lineamentos 

magnéticos. 

Ocorrências e depósitos minerais são observados na folha geológica de Basei 

et al. (2014). Entre alguns dos principais bens minerais da área estão ouro e 

tungstênio, além de prata, bismuto, manganês. A grande maioria das ocorrências de 

ouro e tungstênio estão associadas as coberturas superficiais e/ou redes de 

drenagem. Não foi possível relacionar os lineamentos magnéticos a algum controle 

estrutural das ocorrências. A exceção é um lineamento magnético de orientação ENE 

localizado na porção leste da área próxima a borda norte da Suíte Valsungana Sul e 
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a Suíte Nova Trento (que está intrudida nesta porção na Suíte Valsungana) em que 

ocorrências minerais, como barita, tungstênio, entre outras, estão localizadas. Isto 

pode indicar que há um controle estrutural ao longo do lineamento para a formação 

desses bens minerais. 

Os diques cartografados na área não obtiveram correspondentes magnéticos, 

talvez devido a sua pequena largura - 20 a 80 m, segundo Campos et al. (2012), na 

região vizinha de Botuverá-SC -, quando comparada a separação de 500 m das linhas 

de voo. Por sua vez, as extensas feições NW magnéticas também não revelaram 

nenhuma correlação representada com os dados geológicos de Basei et al. (2014). 

4.3 MAPAS AEROGAMAESPECTROMÉTRICOS E DE INTEGRAÇÃO 

GEOFÍSICO-GEOLÓGICA 

Foram gerados mapas básicos de K, eTh e eU (Figura 4-12) - com seis 

intervalos de cores conforme intervalos definidos na Tabela 4-1 – além de mapas da 

contagem total, transformados (eU/eTh, eU/K, eTh/K, F=K*eU/eTh, Kd e Ud) e ternário 

RGB (K-eTh-eU) (Figura 4-12, Figura 4-13 e Figura 4-14). Todos os mapas foram 

sobrepostos ao modelo digital de terreno (MDT) da Figura 4-13a. 

Tabela 4-1: Escala de cores usada para os mapas básicos de potássio, tório e urânio conforme valores 

de média (𝑥)̅̅ ̅̅  e desvio-padrão (𝜎). 

Intervalos Cor K (%) eTh (ppm) eU (ppm) 

< �̅� − 1𝜎 Azul < 1,59 < 7,97 < 1,24 

�̅� − 1𝜎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 �̅� Verde 1,59 - 2,48 7,97 – 14,82 1,24 – 2,07 

�̅� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 �̅� + 1𝜎 Amarelo 2,48 - 3,37 14,82 – 21,67 2,07 – 2,90 

�̅� + 1𝜎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 �̅� + 2𝜎 Laranja 3,37 - 4,26 21,67 – 28,52 2,90 – 3,73 

�̅� + 2𝜎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 �̅� + 3𝜎 Vermelho 4,26 - 5,15 28,52 – 35,37 3,73 – 4,56 

> �̅� + 3𝜎 Branco > 5,15 > 35,37 > 4,56 

As concentrações de potássio (Figura 4-12a) são maiores que a média (2,48 

%) nas porções noroeste e centro-sul da área. As maiores anomalias de potássio 

(acima da média mais três desvios-padrão) estão distribuídas na direção NE na faixa 

centro-sul e estão associadas aos corpos ígneos da área. 

Anomalias significativas de urânio (Figura 4-12b) estão distribuídas ao longo 

do Granito Valsungana Sul, entretanto as maiores ocorrem próximo a Suíte Nova 
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Trento com valores acima de 4,56 ppm. As menores concentrações de eU são 

encontradas nas partes noroeste e sudeste da área de estudo. 

As altas anomalias de tório (Figura 4-12c) são encontradas exclusivamente na 

porção centro-sul da área, estando associadas ao Granito Valsungana Sul e a Suíte 

Nova Trento. Foram identificadas quatro anomalias acima da média mais três desvios-

padrão (em branco) com formas circulares e de significativos diâmetros, sendo a maior 

delas associada a Suíte Nova Trento ou Monzogranito Indaiá. 

 O mapa de contagem total (Figura 4-13b) apresentou grandes concentrações 

nos três canais para o maciço Valsungana Sul, entretanto vale ressaltar que o canal 

de contagem total é expresso em µR/h, unidade de dose de radiação, a qual é 

calculada, a menos de algumas constantes, com base na somatória dos teores de K, 

eU e eTh. Os mapas de razões eU/K, eTh/K, eU/eTh, ilustram melhor essas relações 

(Figura 4-13c, d e Figura 4-14a), além de permitirem visualizar o enriquecimento 

entre um radionuclídeo em relação ao outro. 

 Os valores positivos (cores magenta) nos mapas de razões mostram que a 

variável do numerador é muito maior do que a do denominador. 

Elevadas razões de eU/K (Figura 4-13c) são encontradas na porção centro-sul 

da área associadas a região de contato da Suíte Nova Trento e Valsungana Sul, sendo 

que razões um pouco superiores a um são indicadas ao longo desta unidade. 

O mapa de razão eTh/K (Figura 4-13d) mostra valores altos (razões de cerca 

de 1500) para a Suíte Valsungana Sul e Nova Trento, enquanto as formações 

Botuverá e Rio do Oliveira apresentam baixos valores. A Suíte Valsungana Norte 

possui índices extremamente reduzidos desta razão. 

A razão eU/eTh (Figura 4-14a) revela-se como o inverso da razão eTh/K. 

Valores de eU/eTh altos na Suíte Valsungana Sul são baixos no eTh/K, o que reflete 

enriquecimento de eU e K em relação ao eTh. Na Suíte Valsungana Norte (porção 

noroeste da área) são registradas as mais altas razões (em torno de 180). 

O Granito Valsungana Norte encerra os valores mais elevados do parâmetro F 

(Figura 4-14b), mostrando um enriquecimento de potássio e urânio em relação ao 
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tório. Elevados índices são encontrados na porção leste da área de estudo, com 

concentrações esparsas de anomalias.  

 

Figura 4-12: Mapas gamaespectrométricos - conjunto 1 - da região de Brusque-SC sobrepostos ao 
MDT: (a) K (%); (b) eU (ppm); (c) eTh (ppm) e (d) mapa ternário RGB (K-eTh-eU). Contatos geológicos 
das unidades principais conforme Basei et al. (2014) (vermelho) e Wildner et al. (2014) (azul). 

O parâmetro Kd (Figura 4-14c) revela-se elevado na porção noroeste da área, 

associada ao Granito Valsungana Norte, e na porção sudeste, associada a Fm. Rio 
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do Oliveira. As anomalias do fator Kd mostram dimensões consideráveis (acima de 

10) na faixa noroeste, compreendendo grande parte do corpo ígneo. 

 

Figura 4-13: Mapas gamaespectrométricos - conjunto 2 - e MDT da região de Brusque-SC: (a) mapa 
de modelo digital de terreno da área de estudo (MDT, m); (b) contagem total (CT, µR/h); (c) razão eU/K 
e (d) razão eTh/K. Contatos geológicos das unidades principais conforme Basei et al. (2014) (vermelho) 
e Wildner et al. (2014) (azul). 

 O parâmetro Ud (Figura 4-14d) denota valores cada vez mais crescentes a 

medida que se afasta do Granito Valsungana Sul, com grandes índices nos extremos 

noroeste e sudoeste da área. 
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Figura 4-14: Mapas gamaespectrométricos - conjunto 3 - da região de Brusque-SC sobrepostos ao 
MDT: (a) razão eU/eTh; (b) parâmetro F (%), (c) fator Kd e (d) fator Ud. Contatos geológicos das 
unidades principais conforme Basei et al. (2014) (vermelho) e Wildner et al. (2014) (azul). 

Na Figura 4-15a os domínios gamaespectrométricos delimitados foram 

sobrepostos aos principais contatos geológicos de Basei et al. (2014) e Wildner et al. 

(2014) e ao mapa ternário RGB K-eTh-eU (Figura 4-15b). Houve uma boa 

correspondência entre os domínios gamaespectrométricos, definidos conforme o 

mapa ternário RGB, com a geologia da área (Figura 4-16 e Figura 4-17). 
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Figura 4-15: Domínios gamaespectrométricos da área de estudo: (a) com contatos geológicos 

principais; (b) sobrepostos a imagem ternária RGB (K-eTh-eU). 
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Figura 4-16: Domínios gamaespectrométricos A a E sobrepostos ao mapa geológico simplificado de Basei et al. (2014). 
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Figura 4-17: Domínios gamaespectrométricos A a E sobrepostos ao mapa geológico simplificado de Basei et al. (2014).
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5 DISCUSSÃO 

5.1 MAGNETOMETRIA 

É preciso salientar que uma única imagem magnética pode ser explicada por 

diferentes configurações de magnetização do corpo rochoso, podendo levar a mais 

de uma explicação geológica possível (Isles & Rankin 2013). Neste contexto, foi feita 

uma tentativa de uma integração dos dados aeromagnéticos com as principais 

unidades geológicas da área, descrita a seguir: 

5.1.1 Suíte Valsungana Norte 

Para a Suíte Valsungana Norte foram identificados altos e médios valores de 

sinais magnéticos – podendo ser associada aos domínios B e C (Figura 4-7). Houve 

uma boa correlação de seus limites ao norte e ao sul - conforme as folhas geológicas 

de Wildner et al. (2014) e, principalmente, com a de Basei et al. (2014) - com os 

lineamentos traçados no ISA-GHT. A maior harmonização neste quesito em relação 

ao mapa de Basei et al. (2014) pode ser atribuída a menor escala do mapeamento, 

cujos lineamentos magnéticos coincidem com os contatos setentrional e meridional 

da suíte granítica. 

Os lineamentos magnéticos dentro da suíte exibem direção preferencial para 

NW, sendo possivelmente um prolongamento dos lineamentos maiores nesta direção, 

encontrados na Suíte Valsungana Sul. Estas feições magnéticas, as quais não se 

correlacionaram com a geologia, podem indicar novos diques ainda não mapeados, 

devido a proximidade com os diques cartografados ou até a continuação dos diques 

registrados a nordeste. 

As estimativas de profundidade das fontes para esta unidade mostraram-se 

mais rasas (entre 400 e 200 m) na porção sul e mais profundas (maior que 400 m) em 

direção ao norte da suíte, que é próximo do centro do corpo granítico aflorante, 

conforme mapa geotectônico de Chemale et al. (2012) (Figura 2-1). Observando as 

profundidades dadas pelas soluções de Euler se infere que as fontes dessa unidade 

são rasas a intermediárias (predominantemente) e profundas (subordinadas). 
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5.1.2 Formação Botuverá – Grupo Brusque 

As unidades da Formação Botuverá corresponderam a amplitudes magnéticas 

baixas a médias - domínios A e B (Figura 4-7). Não foi possível correlacionar os 

lineamentos magnéticos com os contatos que limitam esta formação no mapa 

geológico. No entanto, a maioria dos lineamentos magnéticos corresponde ao trend 

regional NE. 

É na porção leste dessa formação que ocorrem um dos extensos lineamentos 

NW sem aparente correlação geológica. Esta estrutura é melhor delineada quando 

vista no mapa de derivada vertical (Figura 4-4c), que é um método para realçar fontes 

mais rasas, cujas estimativas de profundidade na sua parte SE giram em torno de 200 

m e entre 200 e 400 m mais para noroeste. 

Em geral, as profundidades variam entre 200 e 400 m com valores mais altos 

(aproximadamente 600 m) em sua faixa leste e algo da parte central. É nesta porção 

que os alinhamentos de direção NW são interrompidos. As profundidades das fontes 

variam de rasas e intermediárias (< 500 m de profundidade) a profundas (> 500 m). 

5.1.3 Suíte Valsungana Sul 

Esta unidade granítica correspondeu a altos valores do sinal magnético - sendo 

associada ao domínio C (Figura 4-7) - em suas porções central e leste e com valores 

baixos em sua porção sudoeste – associada ao domínio A. 

Os lineamentos magnéticos são escassos na porção sudoeste do corpo 

granítico, tem direção NW (extensos lineamentos) na parte central e NE-ENE na 

porção leste. Esta variação nas tendências dos lineamentos pode estar associada as 

fraturas mapeadas por Basei et al. (2014), as quais também mudam de direção nas 

porções leste e sudoeste. 

As estimativas de profundidade das fontes magnéticas para esta unidade foram 

as mais altas da área de estudo, compreendendo profundidades acima de 600 m 

próximo as suas bordas e na região central-sudoeste. Fontes mais rasas, por sua vez, 

encontraram-se posicionadas na faixa leste com valores em torno de 400 a 200 m. É 

provável que esta unidade compreenda grande parte das fontes profundas (acima de 

500 m) caracterizadas no espectro de potência radial médio (Figura 4-9). 
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5.1.4 Formação Rio do Oliveira – Grupo Brusque 

As unidades da Fm. Rio do Oliveira (Figura 4-7) são caracterizadas por baixos 

valores magnéticos, podendo ser associadas ao domínio A. Os lineamentos 

magnéticos neste sistema possuem direções E-W e NW (este de extenso 

comprimento). Não foi possível correlacionar o contato geológico que delimita essa 

unidade com o Granito Valsungana Sul. Entretanto, alguns dos lineamentos E-W 

tiveram correspondência com as faixas de cavalgamento do mapa de Basei et al. 

(2014). Na folha de Wildner et al. (2014) os lineamentos magnéticos encontraram-se 

muitos deslocados das zonas de cavalgamentos para se inferir tal correspondência. 

As estimativas de profundidade das fontes magnéticas são as mais baixas da 

área de estudo (menores que 400 m), com fontes mais rasas (menores que 200 m) 

localizadas. Esta unidade está associada provavelmente as fontes rasas e 

intermediárias dentro do espectro de potência radial médio. 

Os extensos lineamentos de direção NW são prolongados até esta unidade. 

Eles possuem nesta faixa valores rasos de profundidades (menores que 200 m). 

5.1.5 Relações entre lineamentos 

Com base no traçado dos lineamentos magnéticos, verificou-se as relações 

temporais entre os grupos de estruturas principais da área de estudo, NE, E-W e NW. 

Constatou-se que os lineamentos de direção NE, mais distribuídos pela área, 

são por vezes interrompidos ou truncados pelos lineamentos NW, estes mais jovens. 

Uma possível explicação para os extensos lineamentos NW que não foram 

cartografados previamente seria a existência de diques mesozoicos na região. As 

anomalias associadas a estes são interrompidas por estruturas NE na Formação 

Botuverá – Grupo Brusque, podendo indicar um período de reativação destas 

estruturas. 

Os lineamentos magnéticos de direção E-W são de difícil associação temporal. 

Parecem estar relacionados às zonas NE, podendo indicar um período anterior ou 

concomitantemente a estas. Por serem escassos, não aparentam relações que 

permitam tecer considerações sobre sua idade relativa de colocação. 



 

46 
 

Vale salientar que a presença de estruturas N-S na área de estudo não deve 

ser descartada. Sua ausência nos mapas magnéticos e no arcabouço se deve ao 

paralelismo com as linhas de aquisição do levantamento aéreo. 

5.2 GAMAESPECTROMETRIA 

Analogamente a magnetometria, a integração dos mapas 

gamaespectrométricos com a geologia foi dividida de acordo com as principais 

unidades geológicas da região de estudo baseadas em Basei et al. (2014) e Wildner 

et al. (2014). 

5.2.1 Suíte Valsungana Norte 

É associada ao domínio E (Figura 4-15) - com altas concentrações de K, baixas 

de eTh e médias de eU. Este domínio apresentou boa correlação com os contatos 

geológicos do batólito norte definidos por Basei et al. (2014) e Wildner et al. (2014). 

Além disso, esta suíte encerra altos valores de urânio em relação ao tório e elevados 

valores de potássio, mostrado pelo fator F (Figura 4-14b) – o que pode indicar 

alteração hidrotermal nesse maciço (Ribeiro et al. 2013). 

Os altos valores de potássio podem ser relacionados aos megacristais de 

feldspato potássico presentes nesta unidade (Basei et al. 2011, 2014, Wildner et al. 

2014). 

Basei et al. (2011) elenca os seguintes minerais acessórios para esta suíte: 

zircão, apatita, allanita, titanita, opacos e turmalina (traço). De acordo com Ulbrich et 

al. (2009) os minerais que contém os radioelementos Th e U em corpos graníticos são 

allanita, apatita, epidoto, titanita e zircão. Assim, apesar de existirem os minerais que 

contém Th e U no corpo granítico, as baixas concentrações de tório e médias de U 

sugerem que houve um lixiviamento desses elementos ou eles não ocorrem em 

quantidades significativas no granito. Embora o tório seja geoquimicamente mais 

estável, este pode se tornar solúvel em meio a compostos orgânicos e/ou soluções 

ácidas ou mesmo adsorvido as argilas durante o intemperismo (Dickson & Scott 1997), 

não podendo, portanto, se descartar a lixiviação desse radioelemento. 
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5.2.2 Formação Botuverá – Grupo Brusque 

Esta unidade é correlata ao domínio gamaespectrométrico C (Figura 4-15), 

envolvendo altos teores de K e médios de Th e U. O domínio D (Figura 4-15) está 

relacionado as coberturas superficiais presentes ao longo do rio Itajaí-Mirim e seus 

afluentes. Este domínio apresentou altas concentrações de K e eTh e média de eU. 

Esta unidade apresentou altas razões eU/eTh (Figura 4-14a) e elevados 

valores dos fatores Kd e Ud (Figura 4-14b e c), indicando maiores concentrações de 

potássio e urânio em relação ao tório. Ressalta-se que a distribuição de K, eTh e U 

em rochas metamórficas ainda é objeto de discussão na literatura (Dentith & Mudge 

2014). No entanto, alguns aspectos da disposição dos radioelementos podem ser 

inferidos. Por exemplo, o enriquecimento em potássio se relaciona a quantidade de 

micas e feldspatos presentes nos xistos e ortoquartzitos micáceos e feldspáticos de 

baixo grau metamórfico em geral. 

A presença de urânio pode estar associada a processos pedogenéticos e a 

remobilização de parte do urânio da Suíte Valsungana Norte (mais alta 

topograficamente) para esta região. 

5.2.3 Suíte Valsungana Sul 

O mapa ternário RGB K-eTh-eU (Figura 4-15) permitiu correlacionar de forma 

eficiente a Suíte Valsungana Sul e granitos associados (e.g. Suíte Nova Trento) com 

seus contatos nos dois mapas geológicos (Figura 4-16 e Figura 4-17). O domínio 

gamaespectrométrico A, que envolve toda esta unidade, é caracterizado por altas 

concentrações de K, eTh e eU (Figura 4-15). 

O maciço granítico possui teores maiores em tório (é possível delinear com boa 

precisão seus limites através deste mapa) (Figura 4-12c), seguido de urânio e 

potássio (em ordem decrescente). A medida que a rocha ígnea apresenta maior 

quantidade de silica (mais félsica) maior é o aumento do Th em relação ao U (Dickson 

& Scott 1997). Essa relação, dada pela razão eTh/eU, pode ser usada na investigação 

da diferenciação entre suítes ígneas (Dickson & Scott 1997), o que não se estabeleceu 

por não contemplar o escopo deste trabalho. 
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Devido a alta concentração de tório em relação aos outros radionuclídeos, os 

valores do fator F são baixos (Figura 4-14b), quando comparados com o batólito 

Valsungana Norte. Como decorrência, é possível inferir que processos de alteração 

hidrotermal não ocorreram ou foram de pouca expressão em área (Ribeiro et al. 2013). 

Altas concentrações K, eTh e eU podem ser explicadas pela presença dos 

feldspatos e micas, além dos minerais acessórios (descritos na Suíte Valsungana 

Norte). 

5.2.4 Formação Rio do Oliveira – Grupo Brusque 

Esta unidade é correlata ao domínio gamaespectrométrico B (Figura 4-15), 

caracterizado por médias concentrações de K e eTh e baixas de eU. Mapas de tório, 

contagem total (Figura 4-12c e Figura 4-13b, respectivamente) e da razão eTh/K 

(Figura 4-13d) também permitem delimitar esta unidade com boa precisão devido ao 

seus baixos valores em contraste com o maciço granítico Valsungana Sul, que 

mostrou altas medidas. 

A formação compreende rochas metavulcanossedimentares de baixo a médio 

grau metamórfico envolvendo xistos, calcissilicáticas (com bandas carbonáticas), 

turmalinitos e metabásicas (Basei et al. 2011, 2014, Wildner et al. 2014). 

Assim, as concentrações de potássio podem ser correlacionadas aos xistos 

mais presentes no norte da formação. Os baixos teores de Th e U são característicos 

de rochas metabásicas, conforme Dickson & Scott (1997). Deve-se salientar que esta 

formação está sotoposta a coberturas superficiais, podendo alterar os resultados 

gamaespectrométricos.  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O arcabouço magnético-estrutural (ao qual foi validado pelas soluções de 

Euler) indicou, quando comparado aos mapas geológicos, um número considerável 

de estruturas geológicas que não guardaram correspondência com os dados 

magnéticos. No entanto, foi possível confirmar algumas relações de contato, como, 

por exemplo, os lineamentos magnéticos que coincidiram com a delimitação do 

Granito Valsungana Norte para o mapa de Basei et al. (2014) e em menor 

compatibildade para o de Wildner et al. (2014).  

Entre as hipóteses para tal incompatibilidade se pode atribuir o baixo contraste 

de susceptibilidade magnética entre os litotipos, associado à complexidade geológico-

estrutural da área de estudo. 

Os métodos de realce de anomalias foram úteis para a cartografia geológica. 

As técnicas puderam confirmar algumas estruturas mapeadas, além de sugerir novas 

feições geológicas que não foram previamente cartografadas, como os extensos 

lineamentos magnéticos de direção NW-SE, provavelmente referentes a diques, que 

atravessam boa parte da área. 

Através das relações entre as direções dos lineamentos magnéticos, permitiu-

se sugerir que as estruturas de direção NW são mais recentes que as de direção NE, 

as quais podem ter sido reativadas, uma vez que afetam as de direção NW. 

Predominaram na área estimativas de profundidade das fontes magnéticas 

entre 200 e 600 m, enquanto áreas subordinadas com valores superiores a 600 m 

foram associadas as bordas do Granito Valsungana Sul na região central e ao Granito 

Valsungana Norte na porção noroeste. As unidades da Suíte Valsungana Sul 

encerram a maior parte das fontes profundas do espectro de potência radial médio, 

enquanto as outras unidades estão associadas as fontes mais rasas (menor que 500 

m). 

 Fica a sugestão de verificar, através de campanhas geológicas e geofísicas de 

campo, se as estruturas magnéticas de direção NW-SE, que não foram cartografadas 

em ambos os mapas geológicos consultados, podem ser associadas a diques de 

diabásio. 
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A baixa penetratividade da gamaespectrometria permitiu relacionar os vários 

padrões geofísicos com as principais unidades geológicas. Assim, foi possível 

reconhecer cinco domínios gamaespectrométricos, os quais mostraram, 

principalmente, que os maiores teores de K, eTh e eU refletem os mais expressivos 

corpos graníticos, como os maciços Valsungana Norte e Valsungana Sul, localizados 

na região noroeste e centro-sul da área de estudo, respectivamente. 

A Suíte Valsungana Sul, com as maiores concentrações de radioelementos da 

área, apresentou um baixo fator F, em contraposição a sua parte norte, possivelmente 

indicando que processos de alteração hidrotermal ocorreram no maciço norte e são 

ausentes ou de baixa representatividade no maciço sul. 

Através da correlação dos dados geofísicos e geológicos foi constatada a 

aplicabilidade da magnetometria e da gamaespectrometria na cartografia geológica, 

sobretudo em áreas com difícil acesso, escassez de afloramentos, densa cobertura 

vegetal e acentuado intemperismo. 
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ANEXO I: Mapa geológico 1:500.000 com legenda completa de Wildner et al. 

(2014) para área de estudo.  
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Litofácies psamopelítica: granada-biotita-muscovita-quartzo xistos, cloritoide-biotita-muscovita-quartzo xistos, 
quartzitos, ritmitos areno-pelíticos, turmalinitos e calcissilicáticas, texturas granolepidoblásticas, 
metamorfismo na fácies xisto-verde a anfibolito.

Litofácies exalativa: turmalinitos bandados, metamargas e calcissilicáticas bandadas.

Litofácies básica: anfibolitos, metabasaltos vesiculares intercalados com calcissilicáticas, 
anfibólio-biotita xistos, quartzitos e biotita-muscovita xistos.

P
R

O
T

E
R

O
Z

O
IC

O

N
E

O
P

R
O

T
E

R
O

Z
O

IC
O

E
D

IA
C

.
T

O
N

IA
N

O

541,0±1 

~635 

Complexos Granito-Gnáissico-Migmatíticos no Terreno Tijucas 

NP3αijaPP3γmb
Migmat i tos  Mor ro  do  Bo i :  migma t i t os  com p redomín io  de  es t ru tu ra  es t r omá t i ca .  Ap resen tam mesossoma  c i nza -escu ro , 
de composição tonal i to-granodiorí t ica com anfiból io e biot i ta.  Var iam desde homogêneos, de  aspecto maciço, até finalmente 
bandados com alternância entre níveis mil imétr icos máficos e banda squartzo-feldspáticas leucocrát icas. Diversas gerações de
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Litofácies pelítica: clorita-biotita-muscovita xistos, clorita-sericita-quartzo xistos, granada-
mica-quartzo-xistos, bandas de quartzitos micáceos, localmente grafita xistos, cores cinza prateado,
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ANEXO II: Mapa geológico 1:100.000 com legenda completa de Basei et al. 

(2014) para área de estudo. 
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JKδ Diques Básicos - Diques de diabásio, equigranulares a porfirí-
ticos com fenocristais de plagioclásio, cinza escuro a
negros.

Q2a
Depósitos aluvionares (a): Sedimentos areno-silte-argilosos e
cascalhos que variam desde inconsolidados até localmente
estratificados.

CENOZOICO
NEÓGENO (N)

MESOZOICO

NEOPROTEROZOICO (NP)

GRANITOIDES INTRUSIVOS NO GRUPO BRUSQUE

NP3γ3nt
Suíte Nova Trento - Biotita monzogranitos de colora-
ção cinza clara, estrutura maciça de granulação média e textura
fanerítica inequigranular a porfirítica com megacristais de feldspato
alcalino. 595Ma

NP3γ3lvl
Suíte Valsungana - Biotita, monzogranitos a sienogranitos de
coloração branco-acizentada, textura porfirítica a porfiroide com
megacristais de feldspato alcalino, estrutura de fluxo magmático
localmente tectônico. Forma extenso batólito alongado NE-SW
frequentemente com xenólitos e mega tetos pendentes de
metamorfitos do Grupo Brusque. 610 - 590 Ma

NP3γ3po
Granito Ponta do Cabeço - Granitoides diatexíticos com estrutura
schollen, composição tonalítica a granodiorítica, textura equi a
inequigranular grossa. Presença marcante de enclaves/xenólitos de
tamanhos e formas diversas de anfibolitos maciços a bandados,
piroxenitos. Xenólitos de gnaisses tonalíticos e migmatitos
estromáticos são comuns. 637Ma

NP3γ2cmb Migmatitos Morro do Boi - Migmatitos com predomínio de estrutura
estromática. Apresentam mesossoma cinza escuro, de composição
tonalito-granodiorítica com anfibólio e biotita. Variam desde
homogêneos de aspecto maciço a finamente bandados com
alternância entre níveis milimétricos máficos e bandas quartzo-
feldspáticas leucocráticas. Diversas gerações de leucossomas quartzo
feldspáticos cinza esbranquiçados, foliados, com ou sem
desenvolvimento de melanossomas biotíticos, são frequentes. Meso e
paleossomas com idades entre , intensamente2.900 - 2.050Ma
retrabalhado em .634 - 603Ma

COMPLEXO CAMBORIÚ

De idade Neoproterozoica, constituído por uma unidade inferior
metavulcanossedimentar, possivelmente relacionada a fase de rift da
paleo-bacia Brusque e, em contato tectônico, uma sequência superior
predominantemente clástica, relacionadas à fase de preenchimento da
paleo-bacia Brusque.

GRUPO BRUSQUE

Formação Botuverá - Unidades de baixo grau metamórfico

NPbrbp
Unidade metapelítica - Clorita-biotita-sericita xistos cinza prateados,
de granulação fina, com ou sem grafita com pouco quartzo (~5%)
predominam sobre clorita-sericita-quartzo xistos e bandas
subordinadas de quartzitos micáceos.

NPbrbrps
Unidade metapsamítica rítmica - Xistos rítmicos areno-pelíticos, com
alternância milimétricas a centimétricas entre camadas de quartzitos
micáceos e sericita biotita xistos. Intercalam níveis espessos de
quartzitos micáceos a ortoquartzitos.

NPbrbq
Unidade quartzítica - ortoquartzitos maciços, foliados, esbranquiçados,
sacaroides. Intercalam quartzitos micáceos e feldspáticos. Ocorrem
como cristas alinhadas NE-SW.

NPbrbpe
Unidade metapelítica - Muscovita xistos, granada-biotita xistos e
granada-muscovita-biotita xistos com intercalações de biotita xistos,
biotita-quartzo xistos, rochas calssilicáticas e quartzitos.

NPbrbc
Unidade metacarbonática - Hornblenda xistos carbonáticos, quartzo-
muscovita xisto carbonático, mármores.

NPbrbr
Unidade metarítmica - Alternância centimétrica entre sericita xistos,
granada-biotita xistos e quartzitos micáceos, ora com predomínio de
um ora de outro litotipo.

Unidade metapsamítica - Muscovita-quartzo xisto, granada-mica-
quartzo xisto, granada-biotita xisto quartzítico, granada-muscovita
quartzitos e ortoquartzitos.

NPbrbmp

Formação Botuverá - Unidades de baixo a médio grau metamórfico

Formação Rio do Oliveira - Unidade Metavulcanossedimentar de
baixo a médio grau metamórfico

NPbrop
Unidade metapelito-psamítica - Biotita-muscovita-quartzo xistos com
porfiroblastos de cloritoide ou granada, com intercalações de bandas
quartzíticas, quartzitos calcissilicáticos, localmente de turmaliníferos.
Intercala ocasionais rochas calssilicáticas representadas por
granada anfibolito de coloração esverdeada.

NPbrot
Unidade turmalinítica - Rocha de coloração cinza e granulação fina,
milimetricamente bandada com alternância de níveis escuros
turmaliníferos, contendo pirita, e bandas claras de chert. Níveis de
rochas calcissilicáticas com quantidades subordinadas de plagioclásio
e, por vezes, epídoto e anfibólio (actinolita - tremolita). Rumo ao topo
da unidade passa para turmalina quartzitos localmente apresentando
veios de turmalinitos cortando o acamamento.

NPbroβbc Unidade metabásica e calcisilicática - Metabasaltos (anfibolitos)
localmente com vesículas e amígdalas, e anfibólio-biotita xisto de
textura lepdo-nematoblástica finamente foliados, maciços e bandados.
Níveis de rochas calcissilicáticas com bandas carbonáticas são
comuns. Presença de quartzitos e ortoquartzitos claros, com textura
granoblástica. Intercalações de biotita-muscovita xistos são
frequentes. 641Ma
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