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RESUMO 
 
O estudo contribui no conhecimento da evolução tectônica do Rifte Guaritas, na Bacia do 

Camaquã - RS. Utilizaram-se dados geofísicos aeromagnetométricos para modelagem de 

geometria e profundidade das estruturas e unidades geológicas. A investigação foi apoiada no 

processamento e interpretação de imagens do sensor ASTER (EOS-TERRA), de onde foi 

extraído modelo digital de elevação para fusão dos temas produzidos pelas diversas técnicas 

de processamento digital de imagens e modelagem geofísica. O banco de dados geofísico é 

composto por dados aeromagnetométricos adquiridos em 1972. Analisando o mapa de 

magnetometria dividiu-se a área em três domínios: Domínio Magnético Oeste, Domínio 

Magnético Central e Domínio Magnético Leste, limitados pela Sutura de Caçapava e Dorsal 

de Canguçu. O domínio Oeste foi dividido em dois sub-domínios limitados pelo alinhamento 

magnético de Ibaré, em escala regional com direção predominante E-W. Na porção norte 

ocorrem anomalias relacionadas a fontes superficiais que estão mascaradas pelas regionais. O 

Domínio Central corresponde ao Rifte Guaritas e foi dividido em três sub-domínios devido as 

suas características magnéticas diferenciadas. O Rifte corresponde a um graben, os baixos 

valores magnéticos, a princípio, estão associados ao escalonamento registrado na topográfica 

da área, uma vez que as medidas de susceptibilidade magnética destas unidades sedimentares 

apresentam valores semelhantes. Os resultados demonstraram correspondência entre a 

compartimentação tectônica da área. Conclui-se que novas técnicas de processamento de 

imagens, associadas a produtos derivados de imagens ASTER (fusões e modelagem com 

MDT) promoveram um avanço no conhecimento da evolução tectônica da região, auxiliando 

as técnicas convencionais de mapeamento geológico. 

Palavras - chave: Geofísica, Magnetometria, Rifte Guaritas, Bacia do Camaquã, Rio Grande 
do Sul -Brasil. 
 
 INTRODUÇÃO 
 
Considerada de evolução complexa, a Bacia do Camaquã é a mais ampla, espessa, variada, 

preservada e exposta das bacias pós-colisionais do Brasil e vem sendo palco de diversos 

estudos desde meados do século XX. 



O estudo contribui no conhecimento da evolução tectônica do Rifte Guaritas, na Bacia do 

Camaquã-RS. Utilizaram-se dados geofísicos aeromagnetométricos para modelagem de 

geometria e profundidade das estruturas e unidades geológicas. A investigação foi apoiada no 

processamento e interpretação de imagens do sensor ASTER (EOS-TERRA), de onde foi 

extraído modelo digital de elevação para fusão dos temas produzidos pelas diversas técnicas 

de processamento digital de imagens e modelagem geofísica. O banco de dados geofísico é 

composto por dados do projeto CPRM/1010 e foi adquirido em 1972. 

 
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E CONTEXTO GEOLÓGICO  

 
A área de estudo localiza-se na região centro-sul do Estado do Rio Grande do Sul, o 

contexto geológico da Bacia do Camaquã é marcado pela complexidade. Seu registro 

estratigráfico compreende rochas sedimentares de origem marinha, aluvial e eólica e também 

rochas vulcânicas e vulcanoclásticas de composição variada. Sua complexidade é contribuída 

pelos sucessivos eventos tectônicos responsáveis pela formação e deformação das bacias 

deposicionais, onde se acumulam as rochas sedimentares (Borba, 2006). A Bacia do Camaquã 

esta localizada sobre o Escudo Sul-rio-grandense, compreendendo um intervalo temporal de 

620-450 Ma (Paim et al., 2000). O Escudo Sul-rio-grandense foi gerado principalmente pela 

acresção e deformação de blocos crustais pré-cambrianos durante o ciclo orogênico 

Brasiliano/Pan-Africano, entre 900-540 Ma. Na Figura Nº 1 será demonstrado o contexto 

geológico da região. 

 
MÉTODOS 
 

Aquisição dos dados Aeromagnéticos 
 
Os dados de magnetometria utilizados neste trabalho fazem parte de um banco de 

dados da CPRM/DNPM. O levantamento foi realizado no período de junho de 1972 até maio 

de 1973 e é denominado Projeto 1010 (CPRM, 1973). 

As coordenadas limitantes da área abrangida pelo estudo são:  

Oeste = -54.75000, Norte = -29.50000, Leste = -52.25000 e Sul = -31.50000.  

Foi realizado um total de 36.766 km de perfil com intervalo de leitura de 1 segundo. A 

velocidade do vôo foi de aproximadamente 193 Km/h e o espaçamento entre as linhas de vôo 

foi de 1000 m. Foi utilizado um avião tipo DOUGLAS DC-3 com piloto automático BENDIX 

instalado para manter a orientação das linhas de vôo que foi NW - SE. 



A altura do vôo foi de 150 metros.Para a aquisição dos dados de magnetometria foi 

utilizado o aeromagnetômetro de prótons, modelo G-803 da GEOMETRICS instalado no bojo 

da aeronave e rebocado por um cabo. 

                      
 FIGURA Nº 1: MAPA GEOLÓGICO DO ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE, CPRM, 2008. 

 
 Tratamento dos dados 

 
O objetivo inicial desta etapa foi transformar os dados originais em arquivos temáticos 

de acordo com as variáveis geofísicas trabalhadas.  

 

 Interpretação dos dados 
 

A escolha dos métodos para a interpretação dos dados aerogeofisicos levou em 

consideração as características do campo magnético da região estudada, assim como seu 

contexto geológico-estrutural.  

 

FASE DE CAMPO – AQUISIÇÃO DE DADOS 
 

Foi realizada uma etapa de campo com duração de três dias, na cidade sede Caçapava 

do Sul. Nesse período foram coletas amostras de rocha e informações estruturais de campo. 

Foram coletadas dezessete amostras compreendendo todas as unidades sedimentares da Bacia 



do Camaquã. Posteriormente, estas informações foram processadas e analisadas por meio de 

técnicas integradas de tratamento de dados.  

 
 ANÁLISE DAS AMOSTRAS EM LABORATÓRIO 
  
 As amostras foram analisadas em laboratório para medição de sua susceptibilidade 

magnética. Essa etapa foi realizada seguindo normas do manual do Susceptibilímetro KT-10 

da Terraplus 

 Os valores obtidos foram baixos, seguindo o padrão esperado para rochas 

sedimentares. As unidades que apresentaram os valores mais elevados foram os Complexos 

Granito-Gnáissico Pinheiro Machado, Diorito Capim Branco e Complexo Granulítico Santa 

Maria Chico. 

 
MÉTODO MAGNETOMÉTRICO 
 

O método explora o fato de que variações nas propriedades magnéticas das rochas in 

situ resultam em perturbações no campo magnético, que podem ser medidas remotamente na 

superfície. As variações medidas no campo magnético (anomalias) são interpretadas em 

termos de geometria e das propriedades magnéticas dos corpos causadores em profundidade 

(Blakely, 1996). 

 
 RESULTADOS 

 
A área de estudo foi dividida em três grandes grupos: Domínio Magnético Oeste 

(DMO), Domínio Magnético Central (DMC) e Domínio Magnético Leste (DML). 

A partir dessa divisão foi possível fazer sub-divisões em cada domínio, essas divisões 

e sub-divisões estão apresentadas na Figura 2. 

No DMO ocorrem anomalias com valores entre -710 e 615 nT, alongadas e associadas 

a descontinuidades profundas da crosta. Esse domínio foi dividido em dois sub-domínios 

limitados pelo Alinhamento Magnético de Ibaré. Esse domínio está delimitado a Leste por 

quebra abrupta de relevo magnético associada à Sutura de Caçapava. Ocorre uma anomalia 

bipolar de grande amplitude (1325 nT), no DMO 1 com aproximadamente 13 km de extensão 

e 10 km de largura. Tal anomalia possui direção geral N40oE e pode estar associada a corpos 

de serpentinitos e xistos magnesianos relacionados com o Complexo Bossoroca que ocorrem 

ao norte de Caçapava do Sul. 



No DMC ocorrem anomalias relativamente baixas (-12 a -90 nT) formando um 

corredor de 40 km de largura e direção concordante com alinhamentos regionais que 

delimitam a área: Sutura de Caçapava (ao Oeste) e Sutura de Porto Alegre (ao Leste). Esse 

domínio foi dividido em três sub-domínios devido as suas características magnéticas 

diferenciadas. Esse domínio corresponde a um graben.  

No DML ocorrem anomalias magnéticas com intensidades entre 40 e 290 nT, 

associadas a ortognaisses e granitóides milonitizados (Fm. Santana da Boa Vista). Esse 

domínio está delimitado ao Oeste pela Zona de Cisalhamento Transcorrente Dorsal de 

Canguçu. Esse domínio apresenta um relevo magnético praticamente uniforme ao longo de 

toda área. 

Ao longo desse estudo decidimos dar mais enfoque no DMC mais precisamente no 

Rifte Guaritas, e abaixo segue uma descrição mais detalhada do relevo magnético desse 

domínio. 

Sub-dividindo esse domínio em três partes podemos falar que nas bordas encontram-se 

os valores mais baixos do domínio e no centro temos valores relativamente mais altos. 

No DMC 1  temos valores relativamente baixos com média de -60 nT e 

predominância da formação Varzinha e um pequeno pedaço da formação Serra dos Lanceiros 

 Ao observar o MDT dessa área nota-se que ocorre um baixo magnético concordante 

com um baixo topográfico. Aparentemente essa predominância de valores baixos esta 

limitada por uma falha ou fratura que ocorre na região. É nesse sub-domínio que ocorre o 

Rifte Guaritas. 

 
FIGURA Nº 2: DIVISÕES E SUB-DIVISÕES DA BACIA DO CAMAQUÃ. 

 
No DMC 2 ocorrem os valores relativamente mais altos do domínio, chegando no 

máximo a -12 nT. Na parte mais ao sul desta área central ocorre uma região com valores um 



pouco mais elevados e ali temos as unidades do Complexo Metamórfico Porongos (Unidade 

Vulcânica) e (Unidade pelito carbonática), Maricá. 

No DMC 3 ocorrem valores relativamente mais baixos que no resto do DMC, 

aproximadamente – 90 nT.  

Os três domínios magnéticos reconhecidos nos mapas geofísicos e descritos neste 

trabalho estão em concordância com as estruturas tectônicas regionais. O DMC com muita 

baixa intensidade de anomalia magnética corresponde a um profundo graben, onde se 

depositaram sedimentos clásticos da Formação Guaritas, como é demonstrado na Figura Nº 3, 

em conseqüência do soerguimento dos terrenos dos DMO e DML. 

 

 
FIGURA Nº 3: INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA DO RIFTE GUARITAS. 

 
CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que novas técnicas de processamento de imagens, associadas a produtos 

derivados de imagens ASTER (fusões e modelagem com MDT) promoveram um avanço no 

conhecimento da evolução tectônica da região, auxiliando as técnicas convencionais de 

mapeamento geológico. 
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