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Introdução
• Projeções estereográficas foi primeiramente estudado pelos

astrônomos, no mapeamento de estrelas e na cartografia dos
primeiros mapas do Planeta Terra.

• A projeção estereográfica é a representação da atitude de estruturas
planares e lineares em um diagrama em 2D.

Apresentador
Notas de apresentação
Em geologia, os dados de atitudes tridimensionais, como estratificações, foliações e lineações, geralmente são projetados em duas dimensões através de projeções estereográficas ou estereogramas. Esses dados podem ser analisados e comparados e, suas relações e características estruturais podem ser convenientemente avaliadas. Os estereogramas tem sido usados desde o início da geologia estrutural moderna, primeiro com métodos manuais de projeção e, mais recentemente, com programas gráficos específicos.



Estruturas geológicas

• Estruturas planares
• Foliação, acamamento, falha, fratura e 

diques 

• Estruturas lineares
• Eixo de dobra (linha de charneira), 

intersecção entre planos, estria, lineação
de estiramento mineral



Estereograma

Apresentador
Notas de apresentação
Na prática: usado para facilitar a visualização e para que o uso de projeções estereográfica seja mais prático, a superfície do círculo é definida com a malha de superfícies conhecidas
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Projeções Estereográficas



Estereograma – Tipos de Redes

• Wulff
• Permite trabalhar com 

relações angulares
• Projeções cristalográficas

• Schmidt
• Rede de igual-área: permite a 

comparação entre as 
projeções em qualquer área 
do gráfico

• Mais usado pela Geologia 
Estrutural



Estereograma – Tipos de Redes

• Principais diferenças entre a 
representação de planos nas redes 
estereográficas de Wuff e Schmidt.

• A rede estereográfica de Wuff gera 
distorções, e focaliza os dados em 
círculos.



Stereonet

University of Leeds



Representação de planos

• Os planos podem ser representados em estereogramas de duas maneiras 
diferentes:

• Grande círculos
• Polos (linha perpendicular ao plano) 230/50



Representação de planos



Representação de planos

Qual a representação aproximada de cada 
estrutura linear? 

Qual a representação aproximada de cada estrutura planar?



Representação de planos

• Como plotar o plano 72Az/24°SE?



Representação de planos

• Como obter a atitude do plano a partir do grande círculo?
• 040/37



Representação de linhas

• A representação de uma linha em projeções 
estereográficas é dada por um ponto.

• Existem duas maneiras para plotar os dados de linhas:
• Caimento (plunge) = ângulo entre a linha e um plano vertical.
• Obliquidade (Pitch, rake) = é o ângulo entre a direção do plano e 

a linha.

N

30° = plunge

N
Pitch



Representação de linhas - Plunge

• Como plotar a linha 222/37?



Representação de linhas 
- Pitch

Exemplificando
1 - 40/030 (Plot Plunge)
2 – 258/56 20°/NW (Plot Pitch)



Intersecção entre dois planos

• A intersecção entre dois planos é representada 
por uma linha

• Grandes círculos  a linha de intersecção será um 
ponto

• Polos a linha de intersecção será o polo do grande 
círculo que contém os polos dos dois planos



Ângulo entre dois planos
• O ângulo entre dois planos (fraturas, falhas) pode ser calculado

• Através dos polos 
• Através dos planos

Qual o ângulo entre os planos A = 205/20
B = 280/40?



Ângulo entre duas linhas

• Duas linhas podem ser ajustadas a um mesmo plano 
(grande círculo) e a distância entre elas corresponde 
ao ângulo entre as duas linhas.
Qual o ângulo entre as seguintes estruturas lineares
080/23 e 135/56?



Mergulho aparente

• O mergulho aparente depende de dois 
fatores:

• O ângulo do mergulho verdadeiro;
• O ângulo entre o plano da seção a direção do plano.

• Este cálculo é usado para definir o mergulho 
verdadeiro e a direção do plano a partir do 
mergulho aparente

Considerando um corpo mineralizado tabular,
com orientação 030/40SE, qual o mergulho
aparente deste corpo nas seguintes orientações
de bancada de uma mineração a céu aberto?
Bancada 1 – 080Az/90, Bancada 2 – 055Az/vert.

080/90
055/90

030/40SE



Visualização on-line 3D



Programas

• Stereonet : 
http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/stereon
et.html

• Openstereo: http://www.igc.usp.br/index.php?id=391

http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/stereonet.html
http://www.igc.usp.br/index.php?id=391


Exercícios

• Fazer o download do PROJEÇÕES ESTEREOGRÁFICAS DEFORMAÇÃO 
RÚPTIL no site: www.tiagomiranda.org

• Referência 
Lisle, R. J., 2004, Stereographic Projection Techniques for Geologists
and Civil Engenineers. Cambridge: Cambridge University Press.
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