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INTRODUÇÃO

         CARACTERIZAÇÃO GEOFÍSICA DA ESTRUTURA DE VARGEÃO (SC)

O impacto de corpos celestes representa o principal processo de modificação da superfície de corpos planetários sólidos no 
sistema solar (KOEBERL, 2001 apud VIEIRA, 2006). Trata-se de um processo essencial para a evolução dos planetas interiores e 
possui também grande influência na origem e evolução da vida em nosso planeta. Além de suas implicações nos eventos de 
extinção e ressurgimento da vida na Terra, esse tipo de fenômeno ainda é responsável por alterações na atmosfera terrestre, 
introdução de grandes quantidades de elementos químicos e influência no surgimento de uma superfície global de material 
fundido, nos primórdios do planeta (FRENCH, 1998). Outro aspecto relevante é a possibilidade de ocorrerem novos impactos, e 
de suas consequências catastróficas, principalmente para a espécie humana. 

A formação de uma cratera de impacto, e a sua imediata modificação devido à ação da gravidade e a mecânica das rochas, é um 
processo complexo e contínuo, convenientemente dividido em três estágios, cada um deles dominado por diferentes forças e 
mecanismos: contato e compressão; ejeção e escavação; e colapso e modificação (FRENCH, 1998).

A morfologia das crateras de impacto depende das alterações ocorridas na cratera transiente durante o estágio de modificação. 
Estas alterações, por sua vez, dependem do tamanho do bólido e da estrutura e propriedades da rocha alvo. Três tipos distintos de 
estruturas de impacto podem ser formados: crateras simples, crateras complexas e bacias multi-anelares (FRENCH, 1998).
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METODOLOGIA
Inicialmente foi feita a análise e o processamento dos dados aerogeofísicos de baixa resolução espacial (gravimétricos e 
magnetométricos) produzidos e fornecidos pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) sobre a 
região da estrutura de impacto. Este estudo preliminar permitiu o mapeamento das assinaturas geofísicas regionais.

Posteriormente, com o objetivo de caracterizar de forma detalhada a geometria e distribuição de propriedades físicas da estrutura 
em subsuperfície, foram coletados, processados e interpretados dados gravimétricos e magnetométricos terrestres.

Os dados geofísicos terrestres foram coletados utilizando um gravímetro digital eletrônico (CG-5 AUTOGRAV), um magnetômetro 
de vapor de césio (CS-L) para caminhamento, um magnetômetro de precessão de prótons (ENVI PRO) para monitorar e corrigir a 
variação diurna do campo geomagnético e um GPS diferencial (Pro-XT).

RESULTADOS

CONCLUSÕES
O mapa de anomalias Bouguer da aerogravimetria apresenta o mesmo padrão do mapa regional obtido com os dados 
terrestres, o que mostra a consistência entre os dois dados.

O mapa da amplitude do sinal analítico (ASA) para o campo magnético anômalo permite a visualização mais clara do sinal da 
cratera por ter eliminado os dois lineamentos magnéticos regionais de direção NE.

O mapa de anomalia Bouguer residual obtido com os dados terrestres mostra um baixo gravimétrico na porção mais central, 
o que é típico de estruturas de impacto. Uma forte anomalia positiva circunda o centro, mas não caracteriza as bordas.

Os modelos 2D de subsuperfície são consistentes com as observações geológicas de superfície e a resposta gravimétrica 
se ajusta muito bem aos dados observados.

Em etapa futura, os modelos serão refinados a partir de medidas de densidade de amostras feitas em laboratório. Também 
serão feitas medidas de magnetização e elaborados os modelos a partir dos dados magnetométricos.

À esquerda estão representados os estágios de formação de uma cratera de impacto. À direita:: a) Barringer Meteor Crater, uma cratera 
simples, com aproximadamente 1 km de diâmetro no estado do Arizona (EUA). b) Cratera Euler, uma cratera lunar complexa, com 25 km de 
diâmetro. Notar a presença de um núcleo central soerguido e terraços formados por falhas de colapso gravitacional. c) Visão oblíqua da bacia 
multi-anelar lunar Mare Orientale com 1.160 km de diâmetro. Notar os múltiplos anéis concêntricos em volta do núcleo da estrutura

A etapa final consistiu na interpretação qualitativa do mapa do campo magnético anômalo e na elaboração de modelos 2D de 
subsuperfície a partir de perfis da anomalia Bouguer. Para o primeiro perfil, utilizou-se os afloramentos de arenito observados em 
campo como referência para a obtenção do perfil e criação do modelo, enquanto no segundo utilizou-se um perfil sem 
afloramentos de arenito. Os valores de densidade utilizados não foram calculados em laboratório; são índices encontrados em 
referência para trabalhos de geofísica (TELFORD, 1990).

Na figura a esquerda, o mapa de localização e de acesso à cidade de Vargeão, localizada no interior da estrutura homônima (CRÓSTA et al, 
2006). Na figura a direita, os pontos realizados em campo nos arredores da cidade de Vargeão (Imagem ASTER).
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