
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS AEROGEOFÍSICAS E CORRELAÇÃO 
GEOLÓGICA DA REGIÃO SUDESTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

Santos, S.T.¹; Silva, D.A.M.¹; Silva, W.O.¹; Souza Junior, G.F.¹ 

Universidade Federal do Espirito Santo¹ 

 

RESUMO: A interpretação de imagens aerogeofísicas tem sido cada vez mais utilizada, pela 
facilidade na aquisição dos dados e pelo potencial de precisão na etapa de interpolação com 
dados geológicos de campo, sendo esses, substituídos cada vez mais por dados de imagens 
de satélite, justamente pelas dificuldades exercidas, seja pelo acesso ou por motivos 
econômicos. Este trabalho visa, a partir da interpretação de dados geofísicos 
(gamaespectrometria e magnetometria) associados a dados geológicos e morfoestruturais a 
identificação das estruturas presentes na região. Demarcando os limites de corpos, o contato 
de diferentes litotipos, o delineamento de traços estruturais e o zoneamento de áreas com 
potencial mineral. A região demarcada para estudo prévio se encontra na Macrorregião Litoral 
Sul do estado do Espírito Santo, que compreende os Municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, 
Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy, e a 
Macrorregião Centro Sul, que abrange os munícipios de Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro de 
Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Atílio Vivacqua, Muqui, Mimoso do Sul e Apiacá, 
compartimentadas geotectonicamente no setor setentrional da Província Mantiqueira, 
correspondente à faixa Araçuai (HEILBRON 2004). As imagens utilizadas para interpretação 
foram de Altos de Potássio, Urânio e Tório, Ternário e Campo Total, além das imagens 
geradas a partir da magnetometria com os filtros de Sinal Analítico e Derivada Vertical. Para 
auxiliar na interpretação dos dados também foi gerado um mapa de Morfoestruturas da Região 
Sudeste do Espírito Santo. Com esses recursos verificou-se atributos significativos para a 
geologia da região. O mapa de altos de potássio mostrou que as altas concentrações se 
encontram principalmente na macrorregião Central Sul e a NE da macrorregião Litoral Sul, no 
domínio morfoestrutural Faixa de Dobramento Remobilizado o que é esperado uma vez que o 
potássio é constituinte principais das rochas graníticas muito presentes nessa região. O canal 
do Tório e urânio apresentam baixas concentrações principalmente ne macrorregião Central 
Sul e podem ser interpretadas, correlacionando o mapa de Sinal analítico, como a existência 
de granitoides menos evoluídos como por exemplo tonalitos e anortositos ou mesmo a rochas 
máficas, entretanto não há descrições destas últimas na região em questão. No mapa do 
Ternário é possível observar altas concentrações dos três elementos, delimitadas por um 
círculo, que podem corresponder as rochas graníticas por se tratar de três elementos 
incompatíveis, logo estes elementos tendem a se concentrar em granitos. Observa-se no mapa 
de sinal analítico que na porção SE estão bem marcados corpos alongados na direção de NE-
SW, estas formas são atribuídas claramente a zonas de cisalhamentos dúcteis já que nestas 
ocorrem alta deformação em relação as áreas vizinhas. Estas evidências também são vistas no 
mapa de primeira derivada vertical, que por sua vez podem ser interpretadas como 
pertencentes ao evento de escape lateral descrito por Alkmim et al., 2007, devido a progressiva 
deformação durante o estágio tardi-colisional de Pedrosa-Soares et al., 2007, o qual foi 
provocado pela máxima aproximação da porção SE do Craton São Francisco com o Craton do 
Congo e culminou na geração de grandes zonas de cisalhamentos com sentido dextral. 
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