....

4$°

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOG_A

APLlCA c;ii.O D E FOT O G RA METRIA TERRESTRE DIGITAL NA ANA~ISE D E DESCONTINUIDAD ES EM
MAC lc;OS ROCHO SOS: EXAME COMPARATIVO COM TECNICAS TRAD ICIONAIS
Fabiana Santo s Fernande s'; GI

tio

aemar da C,

Campanha

/'
.

/

, IflSTITUTO DE GEOCIHK IAS . USP; • INSTITUTO DE GEOCIENCIAS DA USP

RESUMO : A analise estrut ural das descontinuidades e da tect6nica rupti l atuante em urn macico rocho so e abo rclagem essenciaI em
varies campos cia geologi a aplicacla. Os levantamentos traclicionais sao em gera! bastante tr abalhosos e apresentam a desvantag em de
serern demor aclos e mu ita s vezes irnpraticaveis. Atraves de algum processamento automati co clos dados, a analise pocle se tornar mais
eficiente. Pa ra tanto , 0 desenvolvim ento de tecnicas rnais rapidas de aquisicao de dados est ruturais, como a fotogram etria terrestre
com apoi o compu tacio nal , aliado aos levantam entos tradicionais cle campo . pode ser de grancle aplicabi lidade. Procurou -se co mparar
duas tecnicas cle levantamen to e analise estrut ural de descont inu idades, ut ili zand o- se levantamentos estru turais t radi cionais de deta lhe
atraves de linhas de varred ura (scanlinesl, e tccn icas de fot ogram etria terrestre digital com elebo racao de modele trid im ensional
geo rrefe renciado atraves de softwa res. 0 Sirovision® uti lizado para mapeamento geolog ico e qeotecnico que possibilita. atra ves da
ob tencao de urn par estereoscopico de fotografias digitais, a qeracao de imag ens tridim ensionais georr eferenciadas adqui ridas par
fotog rametri a digi tal. Uti lizado int egr ado a outras Ierrernentas, permite a g era ~ao de mapas, secoes, estereogramas e mode le geologico
trid imen sional , sendo 0 Sirojoint® urn mod ulo de analise desenvolvido para se def in ir e analisar estruturas. permi tinclo determine r a
at it ude, disposicao e espacarnento das descontinu idades. Os tr abalhos Iorarn desenvolvido s em uma rn ina de metacalcari o em Saito de
Pirapor a-SP, pert encente as rochas do Grupo Sao Roque, proxima a bo rda leste da Bacia do Parana e a grandes estrut uras tr anscor rent es
do sudeste do Estado de Sao Paulo. Definiu-se tres familias prin cipais de fraturas. A Famili a I, prin cipal. aprcsentou di recao preferencial
NE-5W com mergu lhos maio res qu e 70' , preferencialmente para 5W, por ern ocorrendo inversao do quad rants , estando associacla ao
acamamento SO. Encont ra-se alinhada com as principais est rut uras reqion ais, tais com o grandes lineamento s e zonas de falhamentos .
A Familia II. menos proem inente , possui di recao NW-5E com mergulhos rnaior es que 70·, apresentando gran de variacao no qu adrant e
de caimen to . A Fa milia III, a de menor expressao, encont ra-se hor izont alizada. com dir ecoes muit o variaveis, porern com leve caimento
para NW, sendo os espacarncntos observados os rnaiores den tre todas as famil ias. Os padr6es indicam urna trama com estruturas
orto go nais entre si e terrninacoes umas nas ou tras, sugerindo a possibilidade da criacao de blocos isolado s.De rnaneira geral os
resultados obtidos etrave s de cada uma das tecnicas se mostrararn muit o semelhantes. Os levant amentos via fo togrametria cligital
apresenta ram dific ulda cle para defi nicao clos pianos perpendi cula res a fr ent e de analise, pot encialment e os melhor es para deter minar
os espacarncntos. Apesar do levantamento classico despencler tempo e trabalho para coleta de clados. a analise rnostrou -se mais
rapida que 0 levantamento fotoqrarnetrico. onde os dados for am faci lmen te ob tidos, mas 0 tr atamento e analise foram demo rados e
trabalhosos. Por outro lade 0 levantamento Iotoqramet rico digi tal oferece um a abranqen cia maio r que os levantamentos tradi cionais ,
permitindo a coleta de dados em areas inacessiveis. As novas tecnologias se mostr ararn eficientes na coleta e t ratamen to de dados
estrutu rais, porern seu uso se mostr a mais compative l com levant amentos qeotecnicos. Embor a seja uma nova tecnologia q ue pocle
agilizar os levanta mentos, verificou- se ser de fu ndamental irnpor tancia um controle in situ das caracteristicas do local est udado .
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