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Ementa – Geologia estrutural (Eng. De Minas)

• INTRODUÇÃO À GEOLOGIA ESTRUTURAL

• ESTRUTURAS PRIMÁRIAS PRINCIPAIS 

• ROCHAS MAGMÁTICAS, SEDIMENTARES E METAMÓRFICAS. 

• ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS TECTÔNICAS 

• DOBRAS, DIÁCLASES, FALHAS, FOLIAÇÃO E LINEAÇÃO

• MAPEAMENTO GEOLÓGICO ESTRUTURAL

• SECÇÃO DE ESTRUTURAS DOBRADAS

• MAPAS DE CONTORNO ESTRUTURAL E DE ISÓPACAS

• APLICAÇÃO DA GEOMETRIA DESCRITIVA À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE FALHA.

1. Reologia
2. Mecânica de Rocha
3. Esforço e Deformação
4. Estruturas rúpteis
5. Bússolas e 

geoaplicativos
6. Projeções 

estereográficas
7. Dobras
8. Foliação e Lineação
9. Zonas de cisalhamento
10.Regimes tectônicos
11.Tectônica do sal



Plano de aula

•Aulas teóricas
•Aulas práticas: identificação e classificação de estruturas; 

aquisição e análise de dados.

• Exercícios (Nota 1)  Prazo: Próxima aula
•Avaliação (Nota 2)
•Média final = (Nota 1 + Nota 2)/2 



Objetivo

•Como a geologia estrutural pode 
ajudar na mineração?



Geologia Estrutural

• Estrutural deriva da palavra em Latin Struere que significa construir. A 
geologia estrutural estuda a configuração geométrica das rochas, 
detalhes da geometria, distribuição e formação das estruturas.



Tectônica

• Tectônica está relacionada com processos em escalas regionais que gera 
estilos estruturais característicos.

•Placas tectôncias
•Glaciotectônica
•Halocinese
•Neotectônica
•Microtectônica



Tectônica

www.geolsoc.org.uk/Plate-Tectonics

http://www.geolsoc.org.uk/Plate-Tectonics


Mapa geológico-estrutural

O que é um mapa geológico?

❖Um mapa geológico mostra a distribuição de vários tipo de
rocha em uma determinada área.
❖Contatos litológicos.

❖Geologia estrutural.

❖Mineralização.



Mapa geológico-estrutural

Para que serve um mapa geológico-estrutural?

❖Engenharia civil

❖Geografia

❖Mineração

❖Geotectônica

❖Paleontologia

❖Geologia do Petróleo





Escala de mapeamento

• Quais são os objetivos:
• Que indicadores da mineralização se está procurando?
• Como eles poderiam ser identificados?
• Como localiza-los?
• Onde devem se concentrar os recursos e esforços exploratórios na prospecção de campo?

• Os mapas com escala entre 1:1.000.000 e 1:50.000 mostrarão o contexto
geológico regional, o ambiente geotectônico, as unidades geológicas e a relação
geológico-estrutural.

• Escalas maiores, entre 1:50.000 e 1:10.000, permitem visualizar o ambiente
geológico do depósito.

• Escalas entre 1:5.000 e 1:100 representam os processos mineralizadores através
de seções geológico-estruturais, mapas superficiais ou até mesmo, poços e
trincheiras.

• A análise dos mapas geológicos e das amostras coletadas levarão aos
indicadores metalogenéticos: paragênese e sucessão mineral.



Aerogeofísica

• Magnetometria

• Gravimetria

• Gamaespectometria 
• Depósitos de minerais 

nucleares (uranita, 
torita)

• Elementos radioativos 
naturais (U, Th, K)



Imagens de satélite

• Vários tipos de estruturas (dobras, foliações, zonas de cisalhamento auríferas)
(falhas, fraturas) podem ser mapeadas por imagens de satélite (espacial e
espectral).

• Na prospecção mineral utiliza-se a análise espectral com o objetivo de analisar o
comportamento do espectro da radiação eletromagnética refletida pela rocha. O
minério, devido as suas características fisico-químicas, modifica o espectro
eletromagnético emitido.

• Anomalias específicas de alguns minérios que podem ser registradas a partir dos
sensores remotos:
• Capeamento de coberturas ferruginosas (duricrostas);

• Zona de alteração hidrotermal;

• Zonas de oxidação (Cu, Pb, Zn)

• Formas circulares (granitos anarogênicos)

• Pipes (carbonatito ou kimberlitos)



Fotos aéreas

• Os pares estereoscópicos de fotos aéreas fornecem
informações geológicos detalhadas e podem ser usados para
a confecção do mapa geológico preliminar  1:70.000;
1:25.000

• Drone - imagens tridimensionais de alta resolução  escala
de detalhe (1: 50) Programa: DigiFrac



Dados de campo

• As observações de campo de rochas deformadas e suas estruturas são as informações mais
diretas e importantes sobre o modo como as rochas se deformam.

• Descrição e análise de cada afloramento:
• Croquis detalhados (fotografias) estruturas relevantes

• Atitudes de estruturas

• Amostras de mão

• Perfis em rios e estradas

• Idades relativas

• Contatos (deposicional – discordante, intrusivos, por falha)



Perfil/seção geológica



Modelagem numérica



Modelagem numérica



Modelagem numérica



Modelagem numérica



Deformação e mineralizações

• A mineralização pode ser formada sincronicamente com a
deformação, embora ocorra preferencialmente nos estágios
tardios.

• As fraturas constituem condutos para o fluxo de fluidos de forma
que se encontra uma variedade de alterações e produtos de
mineralização ao longo de suas superfícies  veios fibrosos
(história de deformação – mineração) sintaxiais, antitaxiais



Importante!

• Em certas regiões as estruturas tectônicas inviabilizam a extração econômica 
e segura de minério.
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Exercícios

1. Explique de forma resumida o que você sabe sobre tectônica de 
placas;

2. Cite as principais mineralizações associadas às zonas de convergência 
de placa.

3. Qual a importância do controle estrutural na ocorrência mineral?


