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O uso de dispositivos móveis tais como iPads, tablets, smartphones e iPhones no mapeamento 
digital (MP) é relativamente recente (2013). A combinação de ferramentas como GPS, mapas 
de relevo e geológicos, bússola e caderno de anotações em um único dispositivo reduz 
significativamente a quantidade de equipamentos a serem carregados no campo, agilizando a 
coleta de dados, e possibilitando a criação de um robusto banco de dados. Além da praticidade 
na coleta de dados, outra vantagem destas ferramentas é a rápida visualização espacial de 
dados litoestruturais sobre mapas bases ou sobre imagens de satélite. Complementarmente, a 
possibilidade de confeccionar desenhos esquemáticos de afloramentos, atrelados a fotos 
orientadas, facilita o controle de dados durante o levantamento de campo. Informações como 
plano de falha e contato entre litologias, por exemplo, podem ser adicionadas diretamente 
sobre o mapa ou imagem de satélite, e os dados exportados são compatíveis com outras 
plataformas SIG, como Google Earth e ArcGis. Há também a possibilidade de exportar os 
dados em formato CSV, o que permite a direta inserção em softwares de análise estrutural, 
como o Stereonet.. Neste trabalho foram usados os aplicativos FieldMove Clino, da Midland 
Valley, para Android e iPhone, e GisKit para iPad, criado pela Garafa. Ambos os aplicativos 
funcionam no modo off-line. A área mapeada abrange desde o norte da região metropolitana 
de Curitiba até a cidade de Registro, no estado de São Paulo, ao longo da Zona de 
Cisalhamento Lancinha (ZCL). A ZCL constituí uma zona de cisalhamento dextral de 
aproximadamente 150km de comprimento, que separa os terrenos Apiaí e Curitiba; possui 
orientação NE-SW, e localiza-se na porção sul do Cinturão Ribeira (CR), formado a partir da 
colisão entre os cratons São Francisco, Congo e Paranapanema, no Neoproterozoico. Cerca 
de 64 pontos de afloramentos distribuídos ao longo de perfis sobre a zona de cisalhamento 
foram cuidadosamente mapeados utilizando os aplicativos mencionados acima. Com o 
FieldMove Clino foram coletados dados litoestruturais, focando sobretudo na identificação de 
elementos de trama planar e linear, acompanhados de croquis esquemáticos sobre fotos de 
campo orientadas. O banco de dados resultante consiste de cerca de 440 medidas de atitudes 
de foliação, 72 de lineação de estiramento mineral, 28 de planos de fratura, e ainda 25 de 
acamamento. O GisKit foi usado como caderneta de campo digital para a localização dos 
pontos de afloramentos. Os principais tipos de rochas observados foram: filitos e xistos e 
milonitos do tipo S-C. As rochas filíticas apresentam foliação contínua, com orientação variando 
entre N10-N40, mergulhando para NW. Os xistos e milonitos são caracterizadas por uma 
foliação anastomosada, orientada na direção NE com mergulhos também para NW. Todos os 
dados coletados foram integrados utilizando o ArcGis 10.2, e as interpretações sobre 
geometria, cinemática e história deformacional das rochas mapeadas durante o 
desenvolvimento do sistema cisalhamento Lancinha estão atualmente em discussão.  
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