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RESUMO: A integração proveniente de dados de sensoriamento remoto (fotografias aéreas, 
anaglifos, imagens de satélites e aerogeofísica) e geologia vem sendo amplamente utilizadas 
com intuito de gerar um produto final com informações de qualidade para as análises de 
caráter tanto quantitativos quanto qualitativos de alvos morfoestruturais, bem como para os 
procedimentos de interpretação de feições geomorfológicas geradas através de atividades 
tectônicas decorrentes em determinadas regiões. Muitas são as visões em relação a 
interpretação de estruturas crustais de mega escala e blocos tectônicos, principalmente 
tratando-se das unidades geotectônicas do Escudo Sul-rio-grandense (ESrg). Essas estruturas 
podem ser identificadas e definidas a partir da interpretação de dados de sensoriamento 
remoto, como fotografias aéreas e modelos digitais do terreno integrados à dados 
aerogeofísicos como magnetometria e gamaespectometria, e geologia regional. Lineamentos 
são morfoestruturas facilmente reconhecidas através de imagens aéreas e mapas 
aerogeofísicos, onde, através dos métodos utilizados no sensoriamento remoto, permite a 
identificação de lineamentos na superfície do terreno, e as técnicas de filtragem aplicadas aos 
dados aerogeofísicos permitem a identificação de estruturas lineares em subsuperfície, 
conhecidos como lineamentos magnéticos, sendo estes correspondentes ou não das estruturas 
identificadas através do sensoriamento remoto. O Lineamento de Ibaré, situado no setor SW do 
ESrg, ao sul da Província da Mantiqueira, representa uma importante feição morfoestrutural de 
mega escala que limitando os Terrenos Taquarembó e São Gabriel nesta região, mas sua 
delimitação e localização geográfica precisa até então apresentava-se incerta, uma vez que 
este apresenta-se posicionado/mapeado de formas diversas. A interpretação dos dados 
levantados através do sensoriamento remoto, na região SW do ESrg, possibilitou a 
identificação de diversas feições lineares e curvilíneas paralelas a sub paralelas entre si, em 
superfície, com direção predominantemente NW-SE identificada pela aplicação da técnica de 
vetorização neste conjunto de feições. Em campo, estas feições foram identificadas como 
estruturas de caráter rúptil evidenciadas por estrias de falhas, cristas alongadas, blocos de 
quartzo orientados e brechas de falha, sendo todas com a mesma direção, NW-SE. Os 
produtos aerogeofísicos permitiram a identificação de assinaturas anômalas em subsuperfície, 
correspondestes as feições identificadas no sensoriamento remoto. A partir das anomalias de K 
(%) e dos equivalentes de eTh (ppm) e eU (ppm), a gamaespectometria mostrou os limites 
espaciais e laterais entre diferentes unidades litológicas, as quais, em superfície, geralmente 
são caracterizadas por lineamentos. O processamento dos dados magnetométricos mostrou a 
ocorrência de lineamentos magnéticos com curto comprimento de onda associados as falhas e 
fraturas da região, e os lineamentos com longo comprimento, associados ao embasamento. A 
integração de todos os dados possibilitou a delimitação e definição do Lineamento de Ibaré 
como Zona de Falha Ibaré, auxiliando na compreensão do modelo evolutivo desta porção do 
ESrg. 
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